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3. ROČNÍK

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

CIELE

-

Vytvárať zručnosť členiť krátke jazykové prejavy na vety a vety rozkladať na slová,
osvojiť si ostatné písmená abecedy,
obohacovať slovnú zásobu ţiakov a viesť ich k voľbe vhodného pomenovania,
dbať na kultúru rečového prejavu ţiakov.

OBSAH

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
Písanie
Zdokonaľovanie rukopisu ţiakov a nacvičovanie ostatných, dosiaľ nepreberaných písmen
malej a veľkej abecedy.
Písanie krátkych známych slov, ktoré sa píšu tak, ako sa vyslovujú.
Nacvičovanie ostatných písmen malej a veľkej abecedy v poradí podľa postupu v čítaní.
Odpisovanie, prepisovanie a diktát krátkych známych slov.
Písanie prvého slova vo vete s veľkým začiatočným písmenom, písanie vlastného mena osôb
s veľkým začiatočným písmenom.
Odpisovanie písaného písma.
Prepisovanie tlačeného textu.
Písanie slov a viet podľa diktátu.

ČÍTANIE A LITERATÚRA
Technika čítania
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Poznávanie a nácvik ostatných písmen abecedy f, F, g, G, ä, ch, Ch, dz, Dz, dţ, Dţ, w, W, x,
q, dvojhlások ia, ie, iu, ô a slabikotvorného r, l, ŕ, ĺ.
Čítanie písanej abecedy.
Spolu s poznávaním nových slabík vytváranie zručnosti ţiakov plynule čítať skôr prebrané
slabiky v slovách.
Vytváranie zručnosti ţiakov čítať s porozumením, plynule po celých slovách a hovorových
taktoch jednoduché vety krátkych textov.
Slovné odpovede na otázky z obsahu čítaného textu.
Literárna výchova
Prebúdzanie záujmu o detskú literatúru. Spoločné čítanie z čítanky, predčítanie z detských
kníh a časopisov, vedenie ţiakov k pokusu o samostatné čítanie vo voľnom čase.
Prostredníctvom literatúry vyvolávame v ţiakoch pocity radosti a emocionálny vzťah ku
skutočnosti, v ktorej ţijú, k prírode, k domovu, k rodnému kraju, k vlasti.
Poézia od detských autorov (napr. M. Ďuríčková, K. Bendová, D. Hevier, Ľ. Podjavorinská,
V. Reisel).
Rozprávky (napr. M. Ďuríčková, J. Pavlovič, B. Němcová)

PROCES
Pokračujeme vo výcviku vyjadrovania osobných a spoločenských skúseností v krátkych
hovorených prejavoch.
Postupne nacvičujeme čítanie niektorých slov rôzneho slabikového zloţenia ako celkov
viazaným slabikovaním.
Pri písaní v potrebnej miere spájame jazykovú a grafickú stránku písania. Nacvičujeme
akustickú a optickú analýzu a syntézu slov a slabík.
Vytvárame zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať pracovné miesto a potreby
na lavici pri písaní, odpisovaní a prepisovaní z knihy. Vedieme ţiakov k sebakontrole textu.
Dbáme na úpravu písaného textu (umiestnenie nadpisu, tvorenie odsekov, okraje papiera).
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3. ROČNÍK

VECNÉ UČENIE

CIELE

-

Prehĺbiť a spresniť jednoduché prírodovedné a spoločenskovedné poznatky ţiakov,
spresniť zručnosť ţiakov orientovať sa v blízkom okolí obce,
spresniť predstavu o roku a ročných obdobiach,
poznať a vedieť pomenovať vybrané zvieratá a rastliny,
učiť sa aktívne chrániť prírodu,
oboznamovať sa s rozličnými druhmi práce dospelých,
naďalej u ţiakov upevňovať hygienické návyky, najmä starostlivosť o osobnú čistotu.

OBSAH

Orientácia v priestore
Širšie okolie školy
Poznávanie významných objektov v okolí školy (blízke alebo vzdialené miesto), určovanie
ich polohy smerom od školy (vpravo, vľavo, blízko, ďaleko).
Ústny opis cesty do školy.
Osvojenie si názvov niektorých ulíc a námestí.
Určenie polohy mestského, obecného úradu.
Obec a jej okolie
Pozorovanie okolia obce z vyvýšeného miesta.
Členitosť krajiny v okolí obce (údolie, rovina, úbočie, kopec, pohorie).
Názvy miestnych tokov, rybníka, kopca.
Určovanie polohy vzdialenejších miest z vyvýšeného stanoviska (bliţšie, ďalej).
Poznávanie názvov najbliţšieho mesta, dediny.
Opis cesty do susedného mesta, dediny.
Orientácia v čase
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Kalendár
Začiatok kalendárneho a školského roka.
Pomenovanie dní v týţdni, mesiacov a ročných období.
Porovnávanie časových jednotiek – hodina, deň, týţdeň, mesiac, rok.
Určovanie celých hodín a polhodín.
Správne určovanie časti dňa.
Kalendár prírody
Celý rok ţiaci pravidelne robia záznamy o počasí.
Uvedomovanie si zmien počasia v priebehu ročných období.
Vplyv zmien teploty počas roka na ţivot v prírode.
Pozorovanie východu a západu slnka.
Určovanie svetových strán: východ, západ, sever, juh.
Poznávanie fáz mesiaca (pribúdanie, spln, ubúdanie).
Príroda na jeseň
Zber plodov v sade, v záhrade, na poli.
Poznávanie rôznych druhov zeleniny.
Triedenie zeleniny podľa častí, pre ktoré sa pestujú (koreň, stonka, list, plod).
Poznávanie spôsobov konzervovania ovocia a zeleniny.
Domáce zvieratá
Prehlbovanie poznatkov o domácich zvieratách – mačka, pes, králik.
Poznávanie ich vzhľadu a spôsobu ţivota.
Bliţšie poznávanie kravy, ovce, kozy, koňa, kury domácej, holuba domáceho.
Význam chovu domácich zvierat.
Zdravie a choroba
Upevňovanie návykov osobnej hygieny a čistoty prostredia pre zdravie.
Vonkajšie časti ľudského tela, zmyslové ústroje – zrak, sluch, starostlivosť o ne.
Poznávanie práce lekárov a zdravotných sestier na stredisku, v nemocnici.
Pohotovostná sluţba, lekáreň. Pojmy: predpis a lieky.
Praktické meranie teploty. Vyjadrovanie pocitovej nevoľnosti alebo bolesti.
Ochrana pred nákazou.
Ošetrenie odreniny.
Príroda v zime
Poznávanie pojmov mráz, sneh, ľad.
Pozorovanie vody, snehu a ľadu za mrazu v prírode a v teplej miestnosti.
Spoločné a rozdielne vlastnosti snehu a ľadu (biely, priezračný, hladký, tvrdý, klzký, sypký,
studený, teplom sa topí).
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Bezpečnosť cestnej premávky
Poznávanie základných pravidiel správania chodcov na vozovke.
Poznávanie najdôleţitejších dopravných značiek pre chodcov a cyklistov.
Umiestnenie dopravných značiek.
Poznávanie dopravných prostriedkov, ktoré sa pohybujú po zemi, vo vode a vo vzduchu.

Technika a výroba
Stavba domu
Poznávanie pracovníkov, ktorí pracujú na stavbe domu.
Poznávanie a rozlišovanie stavebných materiálov (tehly, tvárnice, panely, cement, vápno,
piesok).
Stroje na stavbe – miešačka, ţeriav, bager, dopravný pás a akú prácu vykonávajú.
Rozlišovanie rôznych druhov budov (podľa veľkosti, počtu poschodí, spôsobu stavby, účelu).
Poţiarnici
Oboznamovanie sa so zásadami bezpečnosti pri kúrení, varení a svietení.
Príčiny poţiaru, hlásenie poţiaru. Práca poţiarnikov.
V pekárni
Poznávanie, z čoho a ako sa vyrába pečivo (múka, cesto, miesenie, kysnutie, tvarovanie,
pečenie). Rozprávanie o výrobe pečiva.
Rodina a spoločnosť
Rodina a príbuzní
Poznávanie ďalších príbuzenských vzťahov: teta, strýko, bratranec, sesternica.
Vedenie ţiakov k chápaniu úlohy rodiny, k úcte a váţnosti vo vzťahu k rodičom.
Pracujúci
Rôzne druhy prác v poľnohospodárstve, v továrni, v obchode, na pošte, v sluţbách, v doprave,
v zdravotníctve (u obvodného lekára, u zubného lekára, v lekárni).
V obchode
Poznávanie rozdielu v spôsobe nákupu v obchode s predavačmi a v samoobsluhe.
Nákup tovaru, zisťovanie ceny výrobku, poţiadanie o tovar.
Hra na obchod (meranie, váţenie, platenie).
Poznávanie platidiel: 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 20 €.
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Príroda na jar a v lete
Pozorovanie práce dospelých v záhrade, v sade a na poli.
Pomenovanie vykonávaných činností, pouţívaných nástrojov a strojov, vysvetľovanie ich
pouţitia.
Sadenie semien, pozorovanie ich klíčenia a rastu v kútiku ţivej prírody alebo na záhone.
Poznanie podmienok potrebných pre správny rast rastlín (svetlo, teplo, voda).
Pozorovanie kvitnutia ovocných stromov v sade, opeľovanie kvetov hmyzom.
Spoznávanie lesa a lesných rastlín: ihličnaté a listnaté stromy, malinčie, jahody.
Oboznamovanie sa s najbeţnejšími hubami.
Poznávanie niektorých jedovatých rastlín a ich plodov.
Pozorovanie ţivota zvierat na jar a v lete (stavanie hniezd pre vtákov, liahnutie mláďat).

PROCES
Ţiaci si upevňujú návyky osobnej hygieny. Učia sa o význame osobnej hygieny a čistoty
prostredia pre zdravie. Udrţujú čistotu prostredia a svojho odevu a obuvi. Učia sa, ako sa
majú správať v zdravotnom stredisku. Ošetrujú odreniny čistením rany a priloţením
rýchloobväzu. Učia sa, ako sa majú správať pri čakaní na verejné dopravné prostriedky, pri
nakupovaní, počas jazdy a pri vystupovaní. Riešia jednoduché dopravné situácie na cvičnej
stolnej kriţovatke alebo dopravnom koberci.
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3. ROČNÍK

MATEMATIKA

CIELE

-

Opakovať a prehĺbiť učivo z 2. ročníka,
vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 20,
vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy,
osvojiť si násobenie číslom 2,
vedieť rysovať úsečku pomocou pravítka a vyznačovať jej krajné body,
vedieť určiť body, ktoré leţia a neleţia na danej úsečke.

OBSAH

ARITMETIKA
Numerácia v obore 10 aţ 20
Vymenovanie radu názvov čísel.
Určovanie počtu predmetov počítaním po jednej.
Priraďovanie skupiny predmetov k číslu.
Čítanie a písanie číslic.
Určovanie rádu čísel- jednotky, desiatky.
Usporiadanie čísel, porovnávanie čísel.
Zápis pomocou znakov =, <, >, číselná os.
Riešenie jednoduchých nerovníc typu a < 20 postupným dosadzovaním.
Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel.
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ
1. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ. Príklady typu:
10 + 7 = 17

17 – 7 = 10

13 + 4 = 17

17 – 4 = 13

2. Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20:
- upevňovanie spojov spamäti,
- riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie.
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Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ
1. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ. Príklady typu:
9 + 5 = 14
14 -5 = 9
2. Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20 :
- upevňovanie pamäťového sčítania a odčítania,
- vzťahy: o n viac, o n menej,
- riešenie jednoduchých slovných úloh.
Úvod do násobenia v obore do 20
1. Znak . (krát).
2. Súčin prirodzených čísel ako opakované sčítanie.
3. Násobilka 2 – pamäťový nácvik.

GEOMETRIA
Bod, úsečka
1. Bod, vyznačovanie bodov, označovanie bodov veľkými tlačenými písmenami.
2. Úsečka, krajné body úsečky. Označovanie úsečky pomocou jej krajných bodov.
Vyznačovanie úsečky, rysovanie úsečky pomocou pravítka.
Vyznačovanie bodov, ktoré na danej úsečke leţia, neleţia.

PROCES
K tomu, aby ţiak vedel sčítať/odčítať príklady typu 15 + 4, 19 -5, má vedieť rozloţiť číslo na
desiatku a jednotky, má vedieť sčítať/odčítať jednociferné číslo a sčítať desiatku
a jednociferné číslo. Ak to ţiaci zvládnu, počtové výkony robia bez zápisu rozkladu.
Pri utváraní matematických poznatkov prihliadame na intelektové schopnosti ţiakov a preto
sa vo väčšej miere opierame o názor a o ich manipulačnú účinnosť. K zovšeobecneniam
dochádza na základe riešenia viacerých konkrétnych príkladov. Pri rozvíjaní matematickej
zručnosti ţiakov treba učivo precvičovať viackrát.
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3. ROČNÍK

PRACOVNÉ VYUČOVANIE

CIELE

-

Upevňovať zručnosti získané z predchádzajúcich ročníkov,
udrţiavať poriadok na pracovnom stole,
zvládnuť základy jednoduchého pracovného postupu,
rešpektovať poţiadavky hygieny a bezpečnosti práce.

OBSAH

Sebaobsluţné činnosti
Osobná hygiena.
Prehlbovanie zdravotných a hygienických návykov.
Oboznamovanie sa s významom otuţovania, vhodného obliekania podľa ročných období.
Práce v domácnosti
Umývanie ovocia a zeleniny pred pouţitím.
Balenie jedla na desiatu.
Hygiena v domácnosti.
Umývanie, utieranie a odkladanie riadu.
Čistenie kovových častí nábytku a bytového zariadenia.
Príprava pokrmov
Nákup najzákladnejších potravín (chlieb, pečivo, mlieko).
Nalievanie mlieka do hrnčeka.
Umývanie zemiakov.
Šitie
Odmeranie nite, navliekanie do ihly navliekačom i bez neho, robenie uzla.
Šitie predným stehom na páse kartónu, látky, s vyznačenými bodmi a spojnicami.
Obnitkovávací steh.
Porovnávanie vlastností tkaniny a papiera.
Práce v dielni
Práce s drobným materiálom
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Zdokonaľovanie praktických činností z predchádzajúcich ročníkov.
Vyuţívame drievka, handričky, škatuľky, korok, buţírku, papier, špagáty, vyfúkané vajíčka
na výrobu hračiek, ozdôb a darčekov.
Navliekanie, skladanie mozaiky, práca s plodmi a prírodným materiálom (slama, listy, šišky,
gaštany, konáriky zo stromov, ryţa, plody slnečnice a iné).
Modelovanie
Miesenie, vaľkanie, stláčanie, pridávanie, odoberanie, ohýbanie, delenie na časti, sušenie,
varenie modelovacieho materiálu, pouţívanie formičiek.
Poznávanie vlastností rozličných materiálov, porovnávanie rozdielov medzi nimi.
Výroba drobných úţitkových predmetov.
Montáţne a demontáţne práce
Zostavovanie jednoduchých modelov z konštrukčnej stavebnice vyrobenej z plastu (spájanie
súčiastky pomocou matíc a skrutiek, rôznych typov pásikov, spojovacích dosiek)
a z kartónových stavebnicových častí (rozlišovanie modelov).
Vytváranie priestorových modelov (vozík, nábytok, veţa a iné).
Oboznámenie sa s jednotlivými súčasťami stavebnice a s predlohami.
Práce s papierom a kartónom
Vytrhávanie podľa jednoduchého predkresleného vzoru. Nalepovanie vytrhávaných obrazcov.
Vystrihovanie podľa predkresleného jednoduchého vzoru, nalepovanie vystrihovaných
obrazcov. Zostavovanie viacfarebných vzorov.
Pouţívanie lepiaceho papiera. Natieranie papiera lepidlom a nalepovanie.
Prekladanie, skladanie, stláčanie, strihanie, rezanie a meranie papiera a tenkého kartónu.
( Obal na knihy, záloţka, hračky, pohárik, lastovička, vrtuľka, lietadlo, maska na karneval,
ozdoby.)
Pestovateľské práce
Ošetrovanie izbových rastlín – opakovanie a prehlbovanie činností z predchádzajúcich
ročníkov.
Presádzanie izbových rastlín.
Rozmnoţovanie rastlín stonkovými a listovými odrezkami (tradeskancia, pelargónia a iné).
Zisťovanie podmienok pre ţivot rastlín porovnávaním (voda, svetlo, vzduch, teplo, pôda).
Práca s klíčidlom (hrach, obilie, zemiaky).
Pestovanie trvaliek (pivónie, králiky, nevädze): kyprenie, pletie, polievanie.
Zbieranie liečivých rastlín podľa miestnych podmienok (správne trhanie, sušenie,
uskladňovanie).
Pestovanie šalátu: sejba do debničiek, sadenie, ošetrovanie počas vegetácie, zber.
Pestovanie hrachu, reďkovky, fazule.

PROCES
Snaţíme sa o zdokonaľovanie praktických činností, ktoré si osvojili v predchádzajúcich
ročníkoch. Zameriavame sa na kombináciu rozličného materiálu, sledovanie správneho
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pomeru veľkosti a ladenia farieb.
Ţiaci sa učia pouţívať správne názvy nástrojov a stavebnice.
V praktických činnostiach sa oboznamujú s vlastnosťami papiera a kartónu – hrúbkou,
akosťou povrchu, pevnosťou, pruţnosťou, vplyvom vody, nasiakavosťou.
Porovnávajú rôzne druhy papiera a zostavujú si z nich zbierku.
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3. ROČNÍK

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Rozvíjať detskú predstavivosť dejovými a figurálnymi námetmi zo ţivota detí,
rozvíjať zmysel pre vystihnutie proporčných vzťahov,
rozvíjať elementárny zmysel pre priestor,
rozvíjať zmysel pre krásu prírody a vzťah k ţivotnému prostrediu.

OBSAH

Výtvarné osvojovanie skutočnosti
Tematické práce
Námety zo ţivota detí na základe vlastných záţitkov a rozprávania.
Dejové a figurálne námety, nadväzujúce na úlohy predchádzajúcich ročníkov smerujú
k rozvoju detskej predstavivosti.
Pribliţné vystihnutie proporčných vzťahov.
Výtvarné rozprávanie.
Zobrazovanie prírodných a umelých foriem
Vyhľadávanie a výtvarné dotváranie prírodných materiálov na základe fantázie – reliéfne
(odtlačky alebo odlievanie do sadry) alebo voľné útvary – napr. strašiak v poli a podobne
formou kolektívnych aj samostatných prác).
Veci, ktoré slúţia človeku. Objavovanie a pozorovanie tvarov, vecí z hľadiska ich úţitku
a materiálu. Pokusy o kresbové a farebné vyjadrovanie tvarovo aj farebne výrazných
predmetov (detské hračky, ţehlička, visiaci zámok a iné).
Výtvarné hry a dekoratívne činnosti
Hry s farbou
Rozpíjanie, zapúšťanie do mokrého podkladu, napr. krajina, obloha.
Hra s náhodou, ktorú moţno výtvarne vyuţiť – dotváranie farebnej škvrny na základe
predstáv a podobne. Kontrast svetlých a tmavých farieb ako výrazový prostriedok na
vystihnutie nálady (kontrast svetlej a tmavej krajiny a naopak).
Poznávanie výrazových vlastností svetlej a tmavej plochy.
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Rozdelenie rozlične širokých svetlých a tmavých pásov (napr. vzory na textil) rozširovaním
a narastaním, nie vyplňovaním.
Priestorové vytváranie
Rozvíjanie elementárneho zmyslu pre priestor. Modelovanie jednoduchej skutočnosti
a vyjadrovanie predstáv na základe fantázie (napr. rozprávkové postavy).
Rozvíjanie elementárneho zmyslu pre priestor a súvislosti s poznávaním ţivotného prostredia.
Hra s vytváraním priestoru z najbliţšieho okolia dieťaťa na pieskovom stole, pieskovisku
(tvarovanie kopcov, údolí, koryta rieky a pod.) s vyuţitím stavebnicových makiet domov
a stromov.
Dekoratívne práce
Pomocou jednoduchých techník tlače (odtlačky prírodnín, zvitku papiera, vyrobených
tlačidiel – zemiak, guma, pokrčený papier) rozvíjať zmysel pre rytmus a tvorivé radenie
prvkov. V dekoratívnych kompozíciách môţeme vyuţiť rôzne vystrihovačky, koláţe
a mozaiky.
Výtvarná kultúra
Ukáţky ilustrácií z kníh pre deti z predchádzajúceho ročníka rozširovať o ďalšie (V. Hloţník,
V. Gergeľová, J. Trnka, V. Bombová).
Čo vyjadrujú farby, napr. modrá (obloha, voda), červená (oheň, ruţa), zelená (tráva, les), ţltá
(slnko, obilie) a podobne.

PROCES
Pri ilustráciách kníh postupujeme od jednoduchého opisu obrázka k opisu jednotlivých
postáv, k vyjadreniu priestoru (vzdialenosti).
Pri plošných prácach dbáme na dôsledné pokrytie plochy.
Upozorňujeme deti na moţnosti vytvárania odtieňov zmenou prítlaku.
Vyuţívame moţnosť terapeutického pôsobenia predmetu s pouţitím relaxačných činností
spätých s emocionálnym preţívaním ţiakov.
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3. ROČNÍK

HUDOBNÁ VÝCHOVA

CIELE
-

Prehĺbiť základné hudobné návyky, ktoré ţiaci získali v predchádzajúcich ročníkoch,
osvojiť si ďalšie piesne zborovým a skupinovým spevom,
prehĺbiť sluchové vnímanie a obohatiť citový ţivot ţiakov,
podporovať spontánnu detskú kreativitu.

OBSAH
Osvojovanie ďalších piesní zborovým a skupinovým spevom.
Práca v skupine pri vytváraní inštrumentálnych sprievodov, výber najvhodnejšieho sprievodu
(dvojtónového).
Piesne na spev ţiakov
Gúľalo sa, gúľalo (ľudová); Pradú ţeničky (ľudová); A tam hore na komíne (ľudová); Malí
muzikanti (E. Hula); Padaj snieţik, padaj (O. Francisci); Semafor (O. Francisci); Ej,chlapci,
šuhajci (ľudová); Tancuj, tancuj (ľudová); Konvalinka (J. Matuška); Keď slniečko jasne svieti
(E. Hula); Keď sa tá sýkorka vydávala (ľudová) Povedz biela holubička (A. Čobej); Na dvore
býva sliepočka naša (J. Matuška)
Piesne na počúvanie
Náš orchester (O. Vygotskij); Letia sane (J. Matuška); Beliţe mi, beli (J. Cikker), Mamička
(Z. Macháček); Kúpil si pes; Pradie mačka (I. Dibák); Pomôţte mi dobré deti (A. Čobej);
Lietala si lastovička (ľudová)
Počúvanie skladieb
Zajačik; Hracie hodiny (T. Frešo); Medveď Mišo (J. Dlouhý); Let čmeliaka (N.RimskijKorsakov); Hymna
Hudobno – pohybové hry
Ty a ja (K. Ondrejka – A. Biľová); Má milá má trnku (ľudová); Šli dievčence vence viť
(ľudová); Fúka vetrík (H. Šimoneková); Javorová brána (ľudová)
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PROCES
Ţiakov vedieme slovom, melódiou a rytmom k jednoduchému samostatnému prejavu vo
všetkých zloţkách hudobnej výchovy. Pomáhame im a spolupracujeme s nimi podľa ich
schopností a celkového charakteru triedy tak, aby hudba a spev v nich vyvolávali radosť,
kladné emócie a snahu uplatniť svoje schopnosti.
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3. ROČNÍK

TELESNÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Podporovať a sústavne rozvíjať záujem o pohybovú aktivitu,
pestovať v ţiakoch hygienické návyky a kladný vzťah k pohybu, k cvičeniu a športu,
rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť
uplatňovať osvojené základné povely a určené poradové cviky.

OBSAH
Poradové cvičenia
-

Upevnenie pasívne osvojených základných povelov z niţších ročníkov.
Nástup druţstva do radu, dvojradu, zástupu a dvojstupu.
Obraty na mieste.

Kondičné cvičenie
Cvičenia s vyuţitím behu
-

Rýchly beh do 20 m po priamej alebo slalomovej dráhe so zmenami smeru
s predbiehaním a preskakovaním nízkych prekáţok.
Vytrvalostný beh postupne aţ do 12 minút podľa individuálnych moţností ţiakov.
Beh vzad.

Cvičenia s krátkym švihadlom
-

Opakované preskoky znoţmo, jednonoţ, striedavonoţ, so zameraním na techniku
a vytrvalosť.
Preťahovanie vo dvojiciach.

Cvičenia s dlhým švihadlom
-

Preskoky krúţiaceho švihadla.

Cvičenia s vyuţitím lana
-

Preťahovanie druţstiev i po rýchlom uchopení lana z rôznych polôh.
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Cvičenie s plnou loptou 1 – 2 kg
-

Nosenie, prenášanie, gúľanie a podávanie na mieste i v pohybe.
Súťaţivé štafety.

Cvičenie s vyuţitím lavičky
-

Precvičovanie osvojených pohybových zručností a ich ďalší rozvoj na doske
i kladinke lavičky (sklon lavičky asi 45°).
Dvíhanie a nosenie lavičky.

Cvičenie na rebrinách
-

Precvičovanie osvojených pohybových zručností z niţších ročníkov.
Zoskoky zo 4. priečky na pruţnú podloţku.

Cvičenie s pouţitím debny ako prekáţky
-

Vystupovanie a výskoky na debnu a zoskoky na pruţnú podloţku.
Rýchle preskoky odrazom jednonoţ medzi jednotlivými dielmi debny poloţenými na
zemi.

Cvičenie na rebríku
-

Vystupovanie, zostupovanie, vyliezanie a zliezanie na zvislom a šikmom rebríku.

Šplh na tyči
-

Šplh s prírazom.
Spúšťanie na tyči rúčkovaním.

Jazda na bicykli
-

Nácvik pedálovania.
Cvičenie rovnováhy.

Prípravné cvičenia
-

Prostné cvičenia jednotlivca zamerané na rozvíjanie základnej pohybovej koordinácie
a techniky pohybu v kĺboch a chrbtici.
Prípravné cvičenia jednotlivca s náradím – s tyčou.

Rytmická gymnastika a tanec
-

Rytmizovaná chôdza, beh s vyuţitím priestoru a zmenami v tempe.
Prísunný krok so zmenami v tempe.
Vyuţitie nacvičených tanečných prvkov miestnych ľudových tancov.
Polkový krok.
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Akrobacie
-

Zo stoja na lopatkách oporou v bokoch – pádom vpred skrčmo.
Kotúľ vpred.
Kotúľ vpred opakovane, posledný zakončený skokom prehnuto do stoja, vzpaţiť.
Kotúľ vpred na zvýšenej podloţke (2 diely debny).
Kolíska vzad z rôznych postojov a polôh.
Kotúľ vzad do vzporu drepmo i opakovane.

Atletika
-

Rýchly beh na 30 – 50 m s preskakovaní nízkych (20 cm) pravidelne rozostavaných
prekáţok.
Vytrvalostný beh do 12 minút.
Skok do diaľky skrčmo z rozbehu.
Hod loptičkou do diaľky a na cieľ.

Základné činnosti športových hier
-

Precvičovanie osvojených pohybových zručností z niţších ročníkov v zmenených,
náročnejších podmienkach.
Podávanie lopty na mieste i v pohybe.
Dribling v pohybe pravou i ľavou rukou.
Prihrávka obojruč trčením na mieste v dvojiciach alebo proti stene.
Odbitie lopty obojruč o zem na mieste a prihrávka obojruč trčením v dvojiciach.

Drobné pohybové hry
Formovanie kladných vlastností.
-

Loptové hry zamerané na hádzanie, chytanie a hry spojené s rýchlym behom.
Hry na snehu, na ľade.

Turistika
-

-

Chôdza a beh v teréne k cieľu vzdialenému 1,5 km. Prekonávanie terénnych prekáţok.
Vybiehanie a zbiehanie krátkeho svahu. Preliezanie a podliezanie prekáţky. Cvičenie
rovnováhy na prírodných prekáţkach. Dvíhanie a nosenie ľahkých predmetov.
Hádzanie, vrhanie predmetu do diaľky, do výšky, na cieľ. Preťahovanie vo dvojiciach
a pretláčanie v skupinách.

Odporúčame plavecký výcvik (podľa podmienok školy).

PROCES
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Ţiaci si osvojujú a zdokonaľujú základy techniky pohybových činností, rozvíjajú prirodzenú
pohyblivosť a obratnosť, osvojujú si estetický pohybový prejav. Vytvárame predpoklady
k správnemu drţaniu tela. Rozvíjame u ţiakov rýchlosť, vytrvalosť, pohybovú silu
a obratnosť. Zdokonaľujú si základné herné zručnosti s loptou.
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7. ROČNÍK

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

CIELE

-

Oboznámiť ţiakov so stavbou slov,
správne písať a vyslovovať slová s niektorými predponami,
utvrdzovať zručnosť správne písať „i“ a „y“ po obojakých spoluhláskach vo vnútri slova,
pochopiť pojem vzoru pri podstatných menách a naučiť sa zaraďovať podstatné mená,
poznávať minulý a budúci čas slovies,
poznávať prídavné mená,
cvičiť sa v tvorbe súvislých ústnych prejavov a vo formách spoločenského styku.

OBSAH

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
Zvuková, významová, tvarová rovina jazyka a pravopis
Podstatné mená
Tvorenie nových slov pomocou slovotvornej predpony a slovotvornej prípony, poznávanie
slovotvorného základu.
Nácvik správneho písania a spisovného vyslovovania slov s predponami napríklad: na-, vyPrecvičovanie poznávania podstatných mien, určovanie rodu a čísla.
Skloňovanie podstatných mien podľa pádových otázok, určovanie pádu podstatných mien.
Oboznamovanie sa s pojmom vzoru, skloňovanie podstatných mien podľa jednotlivých
vzorov: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča, ţena, ulica, dlaň, kosť.
Pravopis podstatných mien.
Prídavné mená
Poznávanie akostných prídavných mien a ich význam v beţnom jazyku.
Poznávanie a určovanie rodu a čísla prídavných mien.
Slovesá
Poznávanie slovies v oznamovacom spôsobe, v prítomnom, minulom a v budúcom čase.
Časovanie slovies.
Pomocné sloveso byť.
21

KOMUNIKÁCIA A SLOH
Cvičenie v rozlišovaní spisovných a nespisovných jazykových prostriedkov.
Nácvik výstiţného vyjadrovania, najmä vhodným výberom prídavných mien.
Cvičenie v pozorovaní. Pomenovávanie a vyjadrovanie sa o pozorovaných predmetoch,
javoch a činnostiach.
Odpovede na otázky
Písomné odpovede ţiakov na otázky, ktoré sa týkajú ich ţivota a ich blízkeho okolia.
Reprodukcia
Ţiaci reprodukujú čítankové texty.
Rozprávanie
Rozprávanie ţiakov podľa vlastných záţitkov a prečítaných textov.
Kolektívne zostavovanie osnovy príbehu a rozprávanie podľa osnovy.
Dodrţiavanie základného členenia jazykového prejavu na úvod, hlavnú časť a záver.
Opis
Opis predmetov, obrázkov, osôb, pracovných postupov.
Zostavovanie jednoduchej správy na nástenku.
Formy spoločenského styku
Písanie listu s jednoduchým oznámením. Osvojovanie si formy a úpravy listu, obálky.
Telefonovanie, vypĺňanie telegramu (oznámenie, blahoţelanie, sústrasť).
Vypĺňanie poštových tlačív – podací lístok, poštová sprievodka, poštová poukáţka.

ČÍTANIE A LITERATÚRA
Technika čítania
Čítanie primerane náročných umeleckých a náučných textov plynule, správne
a s porozumením. Prechod k spôsobu čítania, ktoré sa pribliţuje čítaniu dospelých.
Rozširovanie a obohacovanie slovnej zásoby ţiakov, presnejšie rozlišovanie významu slov,
výstiţnejšie a presnejšie vyjadrovanie.

Literárna výchova
Ţiaci sa oboznamujú s literárnymi textami, väčšinou uţ výrazným hlasným čítaním, ale aj
počúvaním. Pri čítaní a počúvaní ukáţok z literárnych diel si ţiaci rozvíjajú vzťahy k prírode
a k ľuďom, učia sa chápať hodnotu ľudskej práce, jej potrebu a celospoločenský význam.
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Pri práci s textom uvedomelo spájajú obsah textu s ilustráciou. Učia sa prakticky rozumieť
vybraným pojmom a výrazom v súvislosti so skutočnosťou, ktorú tieto pojmy a výrazy
označujú: poézia, próza, poviedka, báj, historická próza, encyklopédia, náučná literatúra.

Poézia od detských autorov (napr. M. Rázusová – Martáková, S. Chalupka, S. Maršak, M.
Rúfus).
Rozprávky a rozprávkové dobrodruţstvá (napr. B. Němcová, K. Čapek, J. C. Hronský, Ľ.
Feldek, K. Ondrejka).
Poviedky a romány zo ţivota detí (napr. M. Majerová, B. Němcová, R. Dobiáš, V. Šikula)
Bájky, poviedky o zvieratkách a dobrodruţná literatúra (napr.E. Kästner, J. Záborský, D.
Defoe, R. Moric, V. Ferko, K. May, S. Michalkov).
Báje, povesti, historická próza(napr. M.J. Huska, J. Poliak, J. Horák, R. Moric, M. Ďuríčková)
Náučná literatúra (napr.J. Ponec, M. Labuda, E. Jelínková, L. Švihan, J. Galata, M. Šurinová)

PROCES

Ţiaci reprodukujú texty na čítanie a v dramatizácii krátkych textov vedia pouţiť aj priamu reč.
Počas celého roka sa venuje zvýšená starostlivosť hovorenému prejavu ţiakov. Do učiva sa
zaraďujú lexikálno – sémantické a štylizačné cvičenia. Osvojované učivo sa zameriava na
pravopisný výcvik, v jednoduchých prípadoch sa ţiaci učia odôvodňovať i/y.
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7. ROČNÍK

FYZIKA

CIELE

-

Porozumieť základným fyzikálnym javom v bezprostrednom okolí ţiakov,
vedieť rozlišovať tuhé, kvapalné a plynné telesá,
vedieť odmerať dĺţku, hmotnosť a objem telesa, urobiť zápis nameraných hodnôt,
vedieť overiť jednoduchým experimentom vybrané vlastnosti telies,
vedieť merať v určitých časových intervaloch teplotu a zaznamenať ju do tabuľky,
nadobudnúť schopnosť pracovať v tíme,
osvojiť si vybrané metódy práce a súbor činností, ako je pozorovanie a meranie vybraných
fyzikálnych veličín.

OBSAH

Vlastnosti látok a telies
Telesá z tuhých, kvapalných a plynných látok. Látka a teleso.
Vlastnosti tuhých telies – krehkosť, tvrdosť, pruţnosť, tvárnosť.
Merateľné vlastnosti telies: hmotnosť, váhy, váţenie, jednotky hmotnosti - 1kg, 1g, 1t.
Dĺţka, meradlá dĺţky, meranie dĺţkovým meradlom, jednotky dĺţky – 1m, 1cm, 1mm, 1km.
Meranie dĺţky nepravidelných telies, odhad dĺţky.
Objem, odmerný valec, meranie objemu geometricky nepravidelných telies, jednotky objemu
1l, 1ml.
Vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, tekutosť.
Tlak v kvapalinách. Vyuţitie takmer nestlačiteľnosti kvapalín v praxi.
Nadľahčovanie telies v kvapalinách, plávanie, vznášanie a potápanie sa telies v kvapalinách.
Vlastnosti plynov – stlačiteľnosť, rozpínavosť, tekutosť plynov.
Nadľahčovanie telies v plynoch. Vzduch, atmosféra, tlak v plynoch. Znečisťovanie vzduchu.
Teplota, premeny skupenstva látok
Tuhé, kvapalné a plynné skupenstvo látok.
Meranie teploty, teplomer, Celziova stupnica, jednotka teploty °C.
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Meranie teploty a času, jednotka času 1s, 1min, 1h.
Premena vody na paru
Vyparovanie, podmienky vyparovania. Var.
Meranie teploty a času v priebehu varu vody, záznam nameraných hodnôt do tabuľky.
Skvapalňovanie (kondenzácia)
Podmienky skvapalňovania. Vznik rosy a daţďa. Kolobeh vody v prírode.
Kyslé daţde a ich vplyv na prírodu.
Topenie a tuhnutie
Premena ľadu na vodu a vody na ľad. Tuhnutie. Topenie.
Meranie teploty a času v priebehu topenia ľadu, záznam nameraných hodnôt do tabuľky.
Meteorologické pozorovanie
Pozorovanie a predpoveď počasia.
Meteorologická stanica.
Zriadenie meteorologickej stanice, meranie teploty a objemu zráţok, zisťovanie prítomnosti
nečistôt v zráţkach a v ovzduší. Zisťovanie smeru vetra. Záznam pozorovaní a nameraných
hodnôt teploty, objemu zráţok, smeru vetra.

PROCES

Na vyučovacích hodinách sa opierame o zmyslové vnímanie predmetov a javov ako o základ
na utváranie predstáv a pojmov.
Pri praktických cvičeniach, ktoré robíme v malých skupinách alebo vo dvojiciach, učíme
ţiakov spolupracovať so spoluţiakmi, dorozumievať sa pri práci, spoločne niesť
zodpovednosť za jej výsledok, udrţiavať poriadok na pracovisku. Učíme ich porozumieť
nameraným hodnotám teploty a času v tabuľke, aby mali predstavu konkrétneho deja.
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7. ROČNÍK

BIOLÓGIA

CIELE

-

Poznať ţivočíchy, rastliny a iné organizmy v závislosti od prostredia, v ktorom ţijú,
poznať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím,
učiť sa poznávať najznámejších predstaviteľov ţivočíchov, rastlín a iných organizmov
oboznámiť sa s ochranou a tvorbou ţivotného prostredia.

OBSAH

Príroda a jej prírodné deje
Rozmanitosť a ţivot organizmov.
Hlavné skupiny organizmov v prírode, ich znaky – baktérie, huby, rastliny, ţivočíchy.
Ţivotné prostredie, jeho vplyv na ţivé organizmy.
Voda ako ţivotné prostredie
Závislosť organizmov od prostredia, v ktorom ţijú.
Význam vody pre ţivot rastlín, ţivočíchov a človeka.
Zdroje znečisťovania vôd. Ochrana vôd, najmä zdrojov pitnej vody.
Ţivočíchy a rastliny stojatých vôd – močiarov, jazier, rybníkov a nádrţí.
Rastliny stojatých vôd: pálka úzkolistá, lekno biele, ţaburinka menšia.
Ţivočíchy stojatých vôd: kapor obyčajný, mlok veľký, korytnačka bahenná, pijavica lekárska,
larvy komárov.
Ţivočíchy tečúcich vôd: pstruh potočný, šťuka obyčajná, ostrieţ riečny, rak riečny.
Rastliny a ţivočíchy brehov vôd. Najčastejšie rastliny: vŕba biela, jelša lepkavá, záruţlie
močiarne, nezábudka močiarna.
Ţivočíchy: ondatra piţmová, kačica divá, uţovka obyčajná, skokan hnedý, váţka ploská,
komár piskľavý.
Chránené ţivočíchy: rosnička zelená, bocian biely.
Pozorovanie predstaviteľov rastlín a ţivočíchov vo vodnom prostredí a pri vode v najbliţom
okolí.
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Les – spoločenstvo organizmov
Vzťahy medzi ţivými organizmami a ţivotným prostredím v lese.
Les – hospodársky významné spoločenstvo organizmov.
Lesné dreviny: ihličnaté, listnaté, stromy a kríky.
Byliny: papraď samčia, jahoda lesná, machy, lišajníky, liečivé byliny.
Lesné ţivočíchy: srna hôrna, ropucha krátkonohá, ďateľ veľký, vretenica obyčajná, lykoţrút
smrekový a iné, v lese ţijúce organizmy.
Huby: jedovaté (muchotrávka zelená), nejedlé (hríb satanský), jedlé (hríb dubový).
Potravové vzťahy medzi organizmami – potravové reťazce.
Význam lesov, ich ochrana.
Pozorovanie v lese, poznávanie niektorých ţivočíchov, rastlín a iných organizmov ţijúcich v
lese.
Vysokohorská vegetácia
Význam a ochrana vysokohorskej vegetácie.
Charakteristickí predstavitelia rastlín ( machy, lišajníky, kosodrevina, borievka nízka,
plesnivec alpínsky) a ţivočíchov (kamzík vrchovský, svišť horský, orol skalný).
Lúky a pasienky – spoločenstvo organizmov
Ošetrovanie lúk a pasienkov, zúrodňovanie – ich význam.
Vzájomný vzťah medzi rastlinami a ţivočíchmi.
Rastliny: trávy, ďatelina lúčna, lúčne kvety.
Ţivočíchy: ovca domáca, tur domáci, jašterica obyčajná, koník lúčny, lienka veľká, motýle,
ovad hovädzí.
Polia
Pôda a jej význam pre človeka.
Starostlivosť o pôdu. Ochrana pôdy.
Hospodársky významné rastliny: obilniny, okopaniny, olejniny, krmoviny.
Buriny – vlčí mak a iné.
Biologická ochrana rastlín, chemická ochrana rastlín – ich význam.
Ţivočíchy polí: zajac poľný, hraboš poľný, jarabica poľná, baţant obyčajný, škovránok poľný,
svrček poľný.
Škodcovia: pásavka zemiaková, krtonôţka obyčajná.
Záhrady a sady
Vzťah medzi rastlinami a ţivočíchmi v spoločenstve záhrad a sadov, ich význam pre človeka.
Záhrady a sady v rôznych ročných obdobiach.
Pestovanie rastlín a starostlivosť o ne v rôznych ročných obdobiach.
Zelenina, ovocné stromy, kry a byliny; okrasné stromy, kry a kvety – jednoročné, dvojročné
trvalky.
Najčastejšie ţivočíchy: krt obyčajný, jeţ bledý, hrdlička záhradná, drozd čierny, sýkorka
veľká, vrabec domový, škorec obyčajný, mlynárik kapustový, chrúst obyčajný, obaľovač
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jablčný, slimák záhradný, dáţďovka obyčajná.
Opeľovače: včela medonosná, čmeľ zemný.

PROCES
Nadväzujeme na poznatky, ktoré si ţiaci osvojili v niţších ročníkoch vo vlastivede.
Učia sa poznávať vzájomné vzťahy medzi organizmami a medzi organizmami a prostredím.
Vyučovanie biológie realizujeme najmä v prirodzenom prostredí, v konkrétnych podmienkach
prírodného prostredia prostredníctvom vychádzok a názorného materiálu v súčinnosti
s praktickou skúsenosťou ţiakov.
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7. ROČNÍK

DEJEPIS

CIELE

-

Vytvoriť elementárne historické predstavy ţiakov,
poznať najdôleţitejšie obdobia našich národných dejín so zameraním na pokrok,
naučiť ţiaka pracovať s učebnicou,
naučiť ţiaka čítať súvislý text a snaţiť sa mu porozumieť,
vedieť vyuţívať názorný materiál, „čítať obrázky“, časové priamky.

OBSAH

Neskorý stredovek v našich národných dejinách
Zámorské objavy a ich vplyv na rozvoj hospodárstva.
Renesančné kultúrne pamiatky na Slovensku, najmä vo vlastnom regióne.
Ţivot šľachty a poddaných v 16. storočí.
Turecké nájazdy do Uhorska.
Bratislava – hlavné mesto Uhorska.
Bitka pri Moháči.
Roľnícke a banícke povstania v Uhorsku.
Vznik habsburskej monarchie.
České stavovské povstanie. Bitka na Bielej hore.
J. A. Komenský.
J. Jánošík – symbol boja za slobodu a spravodlivosť.
Baroková kultúra a jej pamiatky na Slovensku, najmä vo vlastnom regióne.
Hospodárska a sociálna situácia v našich krajinách v 18. – 19. storočí
Vznik a vývoj manufaktúr.
Vývoj priemyslu na Slovensku.
Začiatok nového veku pre naše národy – národné obrodenie
Postavenie Slovákov v Uhorsku.
Slovenské národné obrodenie a jeho vývoj.
A. Bernolák a bernolákovci.
Ľ. Štúr a štúrovci. Vytvorenie spisovného slovenského jazyka a rozvoj kultúry.
Revolučný rok 1848 v našich dejinách.
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Memorandum slovenského národa a Matica slovenská, slovenské národné školstvo.
Vznik Rakúsko – Uhorska.

PROCES

Na vyučovacích hodinách dávame prednosť obraznej prezentácii dejín s vyuţitím kultúrno–
historických pamiatok regiónu, zaujímavému rozprávaniu o udalostiach, osobnostiach,
kultúrno-historických pamiatkach, efektívnemu vyuţitiu umelecky spracovaných historických
udalostí a osobností, poznávacej a emocionálnej zaangaţovanosti ţiakov pred pamäťovým
osvojovaním historických faktov.
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7. ROČNÍK

GEOGRAFIA

CIELE
-

Získať základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave,
informatívne vedieť základné pojmy, ktorými sú označené objekty vesmíru,
osvojiť si základné informácie o Európe,
vedieť sa orientovať na mape Európy,
naučiť sa pracovať s fyzikálnou a politickou mapou.

OBSAH
Zem a jej zobrazenie
Tvar a veľkosť Zeme.
Glóbus ako zobrazenie Zeme.
Základné pohyby Zeme.
Vesmír – Slnečná sústava. Výskum vesmíru. Kozmonautika.
Mapa zemských pologúľ. Svetadiely, oceány.
Určovanie polohy na mape podľa svetových strán.
Európa ako svetadiel
Európa – poloha, členitosť, povrch.
Podnebie a vodstvo Európy.
Obyvateľstvo, štáty Európy.
SR – jej poloha v Európe.
Hranice, naši susedia.
Európske štáty.
Stredná Európa: Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko.
Východná Európa: Ukrajina, Bielorusko, Rusko.
Západná Európa: Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko.
Juţná Európa: Španielsko, Portugalsko, Taliansko.
Juhovýchodná Európa: Grécko, Slovinsko, Chorvátsko a bývalé štáty Juhoslávie, Albánsko,
Moldavsko, Rumunsko a Bulharsko.
Severná Európa: Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, Island, Lotyšsko, Litva, Estónsko.
Najmenšie štáty v Európe: Lichtenštajnsko, Andorra, Malta, Vatikán, Luxembursko,
Monako.
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PROCES
Ţiakov vedieme k získaniu zručnosti pracovať s mapami a vyvodzovať z nich základné
charakteristiky zobrazovaného územia. Učíme ich chápať odlišnosti a tradície národov, snaţiť
sa o spoluţitie so všetkými národmi a národnosťami.
V rámci vyučovania venujeme dostatočný priestor práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi
informáciami. Ţiakom prezentujeme aj informácie, ktoré pomáhajú ţiakom získať vzťah
k predmetu.
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7. ROČNÍK

OBČIANSKA NÁUKA

CIELE
-

Poznať funkciu rodiny a školy,
upevniť u ţiakov elementárne mravné postoje, hygienické a kultúrne návyky,
oboznámiť ţiakov so zásadami dopravnej disciplíny a bezpečnostných opatrení,
ovplyvňovať poznanie a konanie ţiakov v duchu demokracie, humanizmu a morálky.

OBSAH
Ţivot v spoločnosti
Rodina
Význam rodiny pre mladého človeka a pre štát.
Kto tvorí rodinu (mama, otec, súrodenci, starí rodičia, širšia rodina – príbuzní).
Rodičia a deti, vzťahy medzi nimi. Správanie sa v rodine – úcta, porozumenie, vzájomná
pomoc. Sviatky a významné udalosti v rodine.
Škola
Škola ako súčasť moderného človeka. Poslanie školy, funkcie školy.
Ako sa učiť, narábať s vedomosťami.
Správanie sa v škole – školský poriadok.
Základy spoločenského styku
Ako by sa mal správať kaţdý človek doma a na verejnosti; pozdrav, oslovenie, predstavenie
sa, kultúrne správanie na verejnosti (na ulici, v obchode, v dopravnom prostriedku, na pošte,
u lekára, na návšteve, na kultúrnom predstavení).
Starostlivosť o vlastné zdravie, prevencia ochorenia a úrazu
Osobná hygiena a jej význam v prevencii ochorenia.
Ochrana pred infekčnými a civilizačnými ochoreniami.
Škodlivosť fajčenia, alkoholizmu a drog pre mladého človeka, boj proti ich poţívaniu,
negatívny príklad dospelých. Nebezpečenstvo AIDS.
Bezpečnosť cestnej premávky
Bezpečnosť na cestách, cesta do a zo školy, orientácia okolo domu, školy, v obci či meste.
Dodrţiavanie dopravných predpisov pre chodcov a cyklistov.
Charakterové a mravné hodnoty človeka
Vytváranie dobrých medziľudských vzťahov v rodine a na verejnosti.
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Základné mravné hodnoty – úcta k sebe a k druhým ľuďom, čestnosť, statočnosť,
spravodlivosť, pravdovravnosť, pracovitosť, láska k vlasti a ich uplatňovanie v ţivote
človeka.
Charakter človeka – kladné a záporné vlastnosti človeka, vplyv rodiny a spoločnosti na
charakterové vlastnosti človeka. Vplyv výchovy a sebavýchovy na charakter človeka.
Zmysel ţivota – spoluţitie ľudí na zásadách spolupráce a tolerancie (schopnosť rozumieť
druhým ľuďom, dobre s nimi vychádzať).
Štúdium, práca, rodina, oddych.

PROCES
Pri vyučovaní občianskej náuky uplatňujeme väzby výchovy a vzdelávania, spájame
teoretické poznatky s osobnou praxou, so ţivotnými záţitkami a skúsenosťami ţiakov.
Oboznamujeme ţiakov s normami spoločenského správania a ich uplatňovaním v beţnom
ţivote.
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7. ROČNÍK

ETICKÁ VÝCHOVA

CIELE
-

Osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie,
učiť sa obhájiť svoje práva a názory,
učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor,
chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manţelstva a rodiny.

OBSAH

I. Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity
Veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby, úcta k človeku.
Poznať svoje silné a slabé stránky, pozitívne a negatívne vlastnosti.
Zdravé sebavedomie.
Prijať sám seba aj so svojimi nedostatkami a rozhodnúť sa pracovať na sebe.
Rovnakú šancu dávať iným.
II. Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory
Vedieť sa presadiť a obhájiť v rôznych situáciách.
Opýtať sa prečo, vedieť odmietnuť, vysloviť sťaţnosť, vysvetliť svoje názory, poţiadať
o láskavosť, vysloviť návrh, čeliť manipulácii a tlaku skupiny.
Uplatňovanie asertívneho správania v kaţdodennosti.
III. Prosociálnosť ako zloţka vlastnej identity
Nový vzťah k druhým.
Nezávislosť a rešpektovanie, ponúkanie a prijímanie slobody ako predpokladu pre schopnosť
preberať zodpovednosť.
Rozvíjanie vlastnej identity v interakcii s druhými, ochota odpúšťať a poţiadať o odpustenie.
Slobodné prijatie záväzkov a vernosť k nim ako predpoklad zrelosti – prijímanie úloh
v rodine, v ţiackom kolektíve, v záujmových skupinách.
IV. Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine
Hlbšie poznanie vlastnej rodiny – ako poznám svoju matku, svojho otca, súrodencov.
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Uplatňovanie sociálnych zručností v rámci rodiny – byť empatickým, otvorene a citlivo
komunikovať, byť asertívnym.
Reflexia nad vlastnou kritickosťou v rodine.
Rešpektovanie pravidiel hry (práva a povinnosti) v rodine.
V. Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti
Rozvíjanie sexuálnej identity.
Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami.
Priateľstvo a láska.
Utváranie predstáv o budúcom partnerovi.
„Zázrak ţivota“ – počatie a prenatálny ţivot ľudského plodu.
Rozpor medzi pohlavnou a psychosociálnou zrelosťou.
Predčasný sexuálny styk, jeho príčiny a dôsledky.
Pohlavné choroby a AIDS.
Sloboda a zodpovednosť v dozrievaní sexuálnych vzťahov v manţelský a rodinný zväzok.
VI. Vzťah k starým, k chorým a k osobám so špecifickými potrebami
Rozvoj empatie, komunikácie s vyššie spomínanými ľuďmi.
Ochota chápať ich potreby, ale aj vidieť ich moţnosti a bohatstvo, ktoré môţu odovzdať
ostatným.

PROCES
Ţiakov učíme poznávať samých seba, objavovať svoju identitu, preberať zodpovednosť za
svoje rozhodnutia. Prehlbujú si svoju sexuálnu identitu, uvedomujú si riziká spojené
s predčasným sexuálnym ţivotom. Rozvíjame u nich pozitívny postoj k postihnutým, chorým
a k iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie.
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7. ROČNÍK

MATEMATIKA

CIELE
-

Opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov,
osvojiť si násobenie a delenie mimo oboru násobilky,
vedieť písomne násobiť trojciferné číslo jednociferným činiteľom,
vedieť písomne deliť jednociferným deliteľom bez zvyšku,
osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do milióna,
vedieť pouţívať kalkulačku na sčítanie a odčítanie,
osvojiť si jednoduché konštrukcie kruţidlom,
vedieť vyznačovať a rysovať uhly,
osvojiť si výpočet obvodu rovinných obrazcov.

OBSAH
ARITMETIKA
Násobenie a delenie mimo oboru násobilky
Násobenie a delenie mimo oboru násobilky – písomne. Príklady typu:
3 . 13 = 39
2 . 15 = 30
39 : 3 = 13
30 : 2 = 15
Delenie so zvyškom
-

násobok daného čísla, vyznačovanie na číselnej osi
pojmy – neúplný podiel, zvyšok
výpočet neúplného podielu, zápis formou 13 : 4 = 3
1

-

príklady na delenie so zvyškom v obore do 100

Písomné násobenie a delenie prirodzených čísel do 10 000
1. Násobenie a delenie číslami 10, 100, 1 000, vyuţitie na praktickom premieňaní jednotiek
dĺţky, hmotnosti a objemu.
2. Písomné násobenie maximálne trojciferného čísla jednociferným činiteľom.
3. Písomné delenie jednociferným deliteľom bez zvyšku.
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Číselný obor do milióna
1. Numerácia do milióna, porovnávanie čísel, zaokrúhľovanie čísel na desiatky a stovky.
2. Písomné sčítanie a odčítanie čísel do 100 000. Príklady typu: 235 200
- 15 865
3. Riešenie jednoduchých slovných úloh.
4. Pouţívanie kalkulačky na sčítanie a odčítanie.

GEOMETRIA
Jednoduché konštrukcie kruţidlom
1. Prenášanie, porovnávanie úsečiek, grafický súčet úsečiek, násobok úsečiek, stred úsečiek
2. Konštrukcie trojuholníka (z troch strán) pomocou kruţidla.
Geometrické telesá
Popis základných vlastností – guľa, valec.
Uhol
1. Vyznačovanie a rysovanie uhla, popis uhla.
2. Pojmy – pravý uhol, priamy, ostrý, tupý uhol.
3. Precvičovanie na rovinných obrazcoch (štvorec, obdĺţnik, trojuholník).
Obvod rovinných obrazcov
1. Obvod trojuholníka.
2. Obvod obdĺţnika.
3. Obvod štvorca.

PROCES
Násobenie a delenie číslami 6 – 9 je pre ţiakov náročnejšie. V čase preberania tohto učiva by
mali mať ţiaci osvojený algoritmus násobenia a delenia mimo oboru násobiliek.
Slovné úlohy vychádzajú z konkrétnych ţivotných situácií. Pri ich riešení je potrebné naučiť
ţiaka rozlíšiť kľúčové slová, s ktorými je spojený konkrétny matematický postup. Riešenie
slovnej úlohy obsahuje zápis, výpočet a odpoveď.
Ţiakov učíme pracovať s beţnou kalkulačkou, ale učíme ich vyuţívať aj kalkulačku
v mobilnom telefóne.
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7. ROČNÍK

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Zopakovať a rozšíriť poznatky zo šiesteho ročníka,
získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom reţime,
rozšíriť zručnosti v práci s textom, vkladať klipart, wordart, upraviť text pomocou efektov,
vedieť pouţívať e- mail, Internet,
vedieť vloţiť, spustiť, vybrať CD,
pracovať s multimediálnou informáciou – zvuk, video,
vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt

OBSAH

Informácie okolo nás
Textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty
Rozširovanie zručnosti v práci s textom, vkladanie klipartu, wordartu, upravovanie textu
pomocou efektov, farieb. Estetická úprava textu.
Ukladanie textových a obrázkových informácií do súborov.
Samostatne s obrázkom pracovať a pouţívať operácie – kopírovanie, prilepenie, otáčanie,
prevrátenie.
Komunikácia prostredníctvom IKT
e- mail, poštový program, e- mailová adresa, adresár
Samostatné posielanie a prijímanie jednoduchých listov. Zdvorilosť pri komunikácii.
Bezpečné a etické správanie v e- mailovej komunikácii.
www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie
Vyhľadávanie informácií a obrázkov na Internete a ich správne pouţitie.
Výber vhodnej informácie, triedenie informácií. Práca s kľúčovým slovom.
Detské webové stránky, on-line hry, zásady správania sa na portáloch.
Školské portály.
Postupy, riešenie problémov
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Detský programovací jazyk, elementárne príkazy
Riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí.
Riešenie hlavolamov, bludiská, obrázkové stavebnice.
Vyuţívanie geometrických tvarov. Práca s programom Skicár, LogoMotion.
Pouţívanie vyučovacích programov pre ţiakov, ktoré rozvíjajú logické myslenie
a precvičovanie rutinných činností ako aritmetické operácie, vybrané slová a iné.
Princípy fungovania IKT
Funkcie vybraných klávesov
Pouţívanie Esc, Ctrl, Alt, Shift, Backspace, Enter, NumLock, CapsLock, Ctrl + c, Ctrl + v.
Tlačiareň
Zapínanie, vypínanie, vkladanie papiera, tlačenie textu, obrázka.
CD mechanika
Ovládanie CD mechaniky, spustenie CD, DVD, USB- pamäťový kľúč.
Ukladanie informácií
Ukladanie informácií: súbor, meno súboru. Vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov.
Informačná spoločnosť
Informačné technológie v škole
Vyuţívanie edukačných programov a hier.
Bezpečnosť počítača, správne pouţívanie hesiel.
Voľný čas a IKT
Počítačové hry, hudba, filmy.

PROCES

Pomocou edukačných programov vyuţívame vedomosti ţiakov z matematiky a slovenského
jazyka. Pri práci s textom pracujeme najprv s hotovým krátkym textom a na ňom sa učia ţiaci
najprv pohybovať so šípkami a robiť jednoduchú úpravu.
Algoritmické úlohy orientujeme len na postupnosť jednoduchých príkazov v priamom reţime.
Ţiaci môţu vo dvojiciach alebo v malej skupinke pracovať na malom, krátkom projekte, pri
prezentovaní nejakej učebnej látky alebo zaujímavosti z učiva niektorého predmetu, kde
vyuţijú prácu s textom, obrázkom, grafikou (s pomocou učiteľa).
Nároky na prácu s PC sú u jednotlivých ţiakov závislé od ich individuálnych schopností.
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7. ROČNÍK

PRACOVNÉ VYUČOVANIE

CIELE

-

Upevňovať vedomosti získané z predchádzajúcich ročníkov,
vedieť urobiť záznam o pracovnom postupe,
vedieť pracovať podľa výkresu,
rešpektovať poţiadavky bezpečnosti a hygieny pri kaţdej práci,
oboznámiť sa s hlavnými druhmi plechu a s jeho vlastnosťami,
oboznámiť sa so strihom na najjednoduchších príkladoch.

OBSAH
Sebaobsluţné činnosti
Osobná hygiena.
Poučenie o kozmetike rúk a nôh. Starostlivosť o nechty.
Zaloţenie domácej lekárničky.
Hygiena v domácnosti.
Umývanie okien a dverí.
Čistenie odevov a obuvi.
Práce v dielni
Práce s papierom
Meranie, strihanie, rezanie, lepenie papiera a kartónu.
Príklady výrobkov: stojan na ceruzky, puzdro na ihlice, darčekové vrecko, leporelo.
Montáţne a demontáţne práce
Montáţ a demontáţ bicykla. Údrţba bicykla.
Práce s drevom
Obrábanie dreva základnými technikami. Spájanie dreva klincami, skrutkami do dreva,
plátovaním a glejením. Dlabanie.
Úprava povrchu výrobkov brúsením, hydrovoskovaním, leštením, morením, lakovaním.
Tmelenie, brúsenie výrobkov pred natieraním, natieranie farbou.
Čítanie jednoduchých výkresov, kreslenie jednoduchých náčrtov, obrysovanie materiálu.
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Príklady výrobkov: podloţka pod riad, sušiak na uteráky a utierky, polička na kvety, kŕmidlo
pre vtáky, búdky, lopáriky, rám spájaný plátovaním, debničky, vešiak na kľúče.
Práce s kovom
Oboznamovanie sa s hlavnými druhmi plechu a s jeho vlastnosťami.
Obrysovanie, ohýbanie, pílenie, prebíjanie, nitovanie, spájanie skrutkami, maticou.
Úprava povrchu brúsením a lakovaním.
Rezanie pákovými noţnicami. Pouţívanie raznice.
Príklady výrobkov: zvieratká podľa šablóny, menovka na záhony, štítky na kľúče, plechová
škatuľka, chrániče na zveráky, háky.
Práce s plastami
Pokračovanie v práci s organickým sklom a novodurom. Ohýbanie.
Príklady výrobkov: škatuľky, ťaţidlo, nôţ na papier, ozdobný háčik, tabuľka k menovke,
hračky.
Práce s koţou a koţenkou
Meranie, rezanie, strihanie, prebíjanie, spájanie koţe a koţenky.
Príklady výrobkov: ozdobné prívesky, opasok, puzdrá.
Práce s rozličným materiálom
Náplň určí vyučujúci.
Práce v domácnosti
Hygiena v domácnosti.
Umývanie okien a dverí.
Čistenie odevov a obuvi.
Príprava pokrmov
Polievky. Úprava pokrmov z ryţe. Zeleninové šaláty.
Konzervovanie zeleniny sušením a solením.
Šitie
Spojovacie stehy (perličkový, základný).
Spájanie a začisťovanie látky. Prišitie pútka.
Oboznámenie sa so strihom na najjednoduchších príkladoch (posteľná bielizeň).
Šitie na stroji – rovné šitie.
Ozdobný steh – hladkovanie.
Príklady výrobkov: vankúšik, čelenka, pútko.
Pletenie
Pridávanie a uberanie.
Výrobok: jednoduché oblečenie.
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Háčkovanie
Háčkovanie jednoduchého vzoru.
Výrobok: jednoduché oblečenie.

Pestovateľské práce
Úprava a spracovanie pôdy - rýľovanie, hrabanie. Úprava hriadok.
Zvyšovanie úrodnosti – hnojenie, striedanie plodín.
Siatie a sadenie plodín podľa priority kultivarov v regióne.
Príprava sadeníc – siatie, pikírovanie, presádzanie priesad.
Zavlaţovanie, kyprenie pôdy, jednotenie zeleniny.
Poznávanie škodcov a ochrana pred nimi.
Prirodzená ochrana a spoluţitie rastlín.
Zber plodín, úprava pôdy po zbere, uskladnenie.
Úţitková záhrada na okne, balkóne, loggii.
Oboznamovanie sa s ošetrovaním ovocných stromov a kríkov.
Zber ovocia a uskladnenie.
Letničky, dvojročné rastliny, trvalky, skalničky.
Kvety na balkóne a loggii.
Izbové kvety, hydroponické pestovanie rastlín.
Viazanie a aranţovanie kvetín.
Základy technického kreslenia
Učivo základov technického kreslenia aplikujeme v súlade s konkrétnym výrobkom, na
ktorom ţiaci pracujú.
Rysovanie rovnobeţiek:
- manipulácia s rysovacími potrebami pri rysovaní rovnobeţiek,
- základné vlastnosti rovnobeţiek.
Kruţnice, rysovanie kruţníc:
- stred kruţnice, priemer, polomer,
- kótovanie dier a kruţníc.

PROCES

V pestovateľských prácach obsah učiva prispôsobíme úrovni ţiakov, regionálnym
a materiálnym podmienkam školy. Nadväzujeme na dosiahnutú úroveň vedomostí a zručností
zo 6.ročníka.
Praktické činnosti uvedené v prácach v dielni sú pre chlapcov povinné v celom rozsahu, pre
dievčatá sa urobí výber tak, aby bola zastúpená práca s kaţdým materiálom.
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Praktické činnosti uvedené pre práce v domácnosti sú pre dievčatá povinné v celom rozsahu,
pre chlapcov sa urobí výber tak, aby boli zastúpené práce pri hygiene v domácnosti, základy
šitia a varenia.
Ţiakov vedieme k čistote pracovného prostredia, dbáme na to, aby po práci uloţili náradie
a materiál na určené miesto.
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SVET PRÁCE

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Cieľom predmetu je pripraviť ţiakov s mentálnym postihnutím na ţivot v praxi, na to, aby sa
v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce, aby dokázali dodrţiavať pravidlá, povinnosti
a záväzky, aby sa dokázali adaptovať na zmenené pracovné podmienky.

Vzdelávanie v tejto oblasti vedie ţiakov s mentálnym postihnutím k poznaniu pracovných
činností, ktoré napomáhajú k vytváraniu moţných záujmov a vyuţitiu voľného času,
k orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti a k osvojeniu si potrebných poznatkov.

Ţiaci sa oboznamujú s právami a povinnosťami zamestnancov a zamestnávateľov,
v modelových situáciách sa učia prezentovať seba pri uchádzaní sa o zamestnanie,
oboznamujú sa s moţnosťami vyuţitia poradenskej pomoci v prípade neúspešného hľadania
zamestnania. V predmete sa vyuţívajú poznatky z pracovného vyučovania a občianskej
náuky.

Súčasťou vyučovania sú vychádzky a exkurzie, pri ktorých ţiaci získavajú konkrétne
poznatky z rôznych odborov pracovnej činnosti, prehľad o učebných odboroch na
konkrétnych odborných učilištiach. Pri plánovaní exkurzií odporúčame spolupracovať
s výchovným poradcom.
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7. ROČNÍK

SVET PRÁCE

CIELE

-

Získať základné informácie o povolaniach v jednotlivých oblastiach,
oboznámiť sa s charakteristikou práce, pracovnými podmienkami a uplatnením
v jednotlivých povolaniach,
oboznámiť sa s kvalifikačnými predpokladmi a odbornou prípravou jednotlivých
povolaní.

OBSAH

Povolania v oblasti poľnohospodárskej a potravinovej výroby.
Povolania v oblasti lesného a vodného hospodárstva.
Povolania a zamestnania v oblasti zdravotníctva.
Povolania v oblasti obchodu a spoločného stravovania.
Povolania a remeslá v oblasti sluţieb.
Povolania v oblasti stavebníctva.

PROCES

V kaţdom povolaní, ktoré je vhodné pre uplatnenie ţiaka s mentálnym postihnutím
posudzujeme štyri charakteristické znaky: pracovnú činnosť (ako pracuje), pracovné
prostredie (kde pracuje), pracovné prostriedky (s čím pracuje) a pracovné ciele, objekty (čo je
cieľom práce, o čo sa stará).
Informatívne môţeme ţiakov oboznámiť aj s povolaniami iných oblastí (školstva, kultúry
a umenia, prírodných a spoločenských vied, výpočtovej techniky, sluţby v oblasti bezpečnosti
a ochrany osôb, zdravia a majetku, strojárstva a elektrotechniky, ťaţby a spracovania surovín.
Odporúčaná literatúra: Kolektív autorov: Úvod do sveta práce, Bratislava: Logos, 2000
+ 15 publikácií Svet práce, Bratislava: Logos, 2000.
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7. ROČNÍK

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

CIELE
-

Zdokonaľovať, rozvíjať a dopĺňať získané poznatky a výtvarné zručnosti,
rozvíjať zmyslové, rozumové a emocionálne poznávanie ţiakov,
kultivovať výtvarný prejav ţiakov bez násilných zásahov do spontánnej detskej tvorby,
prehlbovať vzťah k umeniu a prírode.

OBSAH

Výtvarné osvojovanie skutočnosti
Znázorňovanie dejového celku v kompozíciách väčšieho formátu.
Postupné stupňovanie náročnosti na usporiadanie kompozičných prvkov.
Rozširovanie obzoru poznania detí v náuke o farbách – vlastnosti farieb a ich vyuţitie.
Príklady námetov: záţitky z výletov, exkurzií, motív krajiny, postava v krajine, športové
námety, školské aktivity, predstava o budúcom povolaní.
Rozvíjanie priestorového videnia, cítenia a vyjadrovania vnímaním a pozorovaním
priestorových útvarov a javov v prírode.
Nenásilné upriamovanie pozornosti na perspektívne zobrazovanie rotačných a hranatých telies
a učenie ţiakov ich zobrazovaniu.
Príklady námetov: námety čerpať z ľudovej tvorby – zobrazovanie hlinených nádob rôzneho
tvaru a veľkosti, pomôcky v domácnosti, pracovné náradie, prírodniny, ľudská postava.
Výtvarné techniky: maľba (mokré a suché materiály), kolorovaná kresba uhľom, kolorovaná
perokresba, maľba na sklo. Grafické techniky – linoryt, tlač z kartónovej a textilnej koláţe,
suchá ihla (do kartónu).
Kresba (rudka, uhoľ, mäkká ceruzka), frotáţ, textilná aplikácia.
Výtvarné materiály: volíme podľa výberu výtvarných techník
Práca s výtvarnými prostriedkami
Pri plošných dekoratívnych prácach uplatňujeme výtvarno – výrazové prostriedky grafických
techník – línia, plocha (negatívna, pozitívna, štrukturovaná), vyuţívame kontrast svetla a tmy
vlastnosti farieb.
Príklady námetov: jednoduché návrhy na plagáty, návrhy na prestieranie, kniţné prebaly,
obrusy, dekoračné látky.
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Výtvarné techniky: práce z kartónu (vystrihovanie, preklápanie, lepenie), konštrukčné práce
z kartónových krabičiek (liekoviek) s výtvarným dotváraním priestoru, kašírovanie,
modelovanie z hliny, modulitu, cesta.
Výtvarný materiál: výber výtvarného materiálu určuje zvolená výtvarná technika.

Výtvarné umenie
Vyuţívame všetky formy výtvarných aktivít vrátane zapojenia sa do rôznych výtvarných
súťaţí. Citlivo stupňujeme náročnosť výberu umeleckých a ďalších prostriedkov k besedám
o umení. Krajinomaľba – porovnanie tvorby M. Benku a M. Bazovského.
Figurálna kompozícia, postava v krajine – Ľ. Fulla, Galanda, C. Majerník.

PROCES

Ţiaci sa učia znázorňovať priestor na ploche a citlivo odstraňovať chyby v komponovaní
typické pre mentálne postihnuté deti. (Prvky perspektívneho zobrazovania – členenie plochy
na prvý, druhý a tretí plán – popredie, stredný plán – poradie, zmenšovanie prvkov v pozadí
a pod.) Vytvárame symetrické a asymetrické kompozície. Ţiaci poznávajú zákonitosti
vyuţitia písma v uţitom umení.

49

7. ročník

HUDOBNÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Spievať osvojované piesne správne rytmicky a čisto intonačne v durovej a molovej tónine,
poznávať dvojdielnosť a trojdielnosť melódie v piesňach a skladbách na počúvanie,
vedieť rozoznať zvuk muţského speváckeho zboru,
vedieť rozlišovať pieseň so sprievodom, zborovú scénu a melodrámu,
prehlbovať schopnosť rozoznávať symfonický a dychový orchester, malý inštrumentálny
súbor, hru jednotlivých známych nástrojov a nástrojových skupín.

OBSAH

Piesne na spev – Spievanky, spievanky (ľudová); Ej, zaluţicky poľo (ľudová); Ide furman
dolinou (ľudová); Trenčín, dolinečka (ľudová); Kysuca, Kysuca (ľudová); Išeu Macek do
Mauacek (ľudová); Hej, keď ma šikovali (ľudová); Všetci ľudia povedajú (ľudová); Kázala
mi mati (ľudová); Ach synku, synku (ľudová); Pieseň o jari (J. Matuška); Všetko sa chystá na
zimu (S. Hochel)

Piesne a skladby na počúvanie
Spievajţe si spievaj (ľudová); Zvoní, zvoní zvonček (M. Novák); Uspávanka, Keby som bol
vtáčkom (M. Schneider-Trnavský); Hajulienky, haj (Z. Mikula); Marmurjeva (S. Stračina),
Labula (M. Novák); Cigánsky barón (J. Straus); Humoreska (A. Dvořák); Zbojnícke tance (J.
Cikker); Gopak z opery Soročinský jarmok (M. P. Musorgskij); Polky z lašských tancov (L.
Janáček); Dieťa zaspáva (R. Schumann).

Hudobno-pohybové hry a tance
Sedemdesiat sukien mala (ľudová); Povedal mi jeden chlapec (ľudová); Tancovala a neznala
(ľudová); Svätenie jari (M. Novák).
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PROCES

V piesňach ţiaci vyhľadávajú rozmanité rytmické útvary. Jednoduchým pohybom, spevom
a nástrojovou hrou ich precvičujú a obmieňajú, sluchom ich porovnávajú a rozlišujú.
V ľudovej tanečnej hre vytvárajú jednoduchú pohybovú charakteristiku rozličných postáv.
Osvojujú si tanečný krok polky a karičky. Rozvíjajú inštrumentálne sprievody piesní na
melodických elementárnych nástrojoch pomocou päťtónového radu (e, d, c, g, a).
V tesnom spojení s osvojovanými skladbami získavajú prvé poznatky o A. Dvořákovi, M.
Schneiderovi-Trnavskom a J. Cikkerovi.
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7. ROČNÍK

TELESNÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Rozvíjať aktivitu ţiakov,
osvojiť si pohybové zručnosti, základné športové disciplíny a základy telovýchovného
názvoslovia,
uvedomele dodrţiavať disciplínu a tak prispievať k vyššej efektivite vyučovacích
hodín,
mať pozitívny vzťah ku kondičným cvičeniam, uvedomele ich vyuţívať i v čase mimo
vyučovania v spontánnej, alebo organizovanej pohybovej aktivite,
dodrţovať pravidlá a bezpečnosť pri pohybových hrách.

OBSAH

Poradové cvičenia
-

Osvojenie si poradových povelov a povelovej techniky.
Vytváranie nástupových a pochodových útvarov.
Hlásenie ţiaka.

Prípravné, kondičné, koordinačné a kompenzačné cvičenia
-

Cvičenie s náčiním i bez náčinia, relaxačné, zábavné cvičenia.
Rozvíjanie brušného a hrudného dýchania.
Rozvoj obratnosti, rovnováhy.
Chôdza, beh, lezenie, plazenie, podliezanie, vystupovanie, zostupovanie, skákanie.
Dynamické posilňovanie svalstva dolných končatín a trupu.
Preťahovanie, pretláčanie.
Strečingové cvičenia.

Športová gymnastika
-

Akrobacia.
Viacnásobný kotúľ.
Kotúľ vpred na vyvýšenej podloţke, na vyvýšenú podloţku, z vyvýšenej podloţky.
Kotúľ vzad s obmenami.
Stoj na hlave.
Prípravné cvičenia a stoj na rukách s dopomocou, preskoky (koza, debna, kôň, stôl).
Roznoţka, skrčka.
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-

Preskok s oddialeným mostíkom.

Kladina – výška 1 m
-

Obmeny chôdze, chôdza sprevádzaná pohybmi paţí, obraty, zmeny polôh tela.

Šplh
-

Šplh s prírazom.
Súhrnné cvičenia, húpanie na lane.

Trampolínka
-

Skoky s obratmi, skrčmo, prehnuto.

Rytmická gymnastika a tanec
- Krok prísunný, cvalový a poskočný v ľudovom tanci.
- Chôdza, beh, poskoky, skoky a obraty na jednoduché hudobné rytmy.
- Jednoduchý krajový tanec v 2/4 takte.
Atletika
-

Vysoký štart.
Beh.
Stupňovanie rovinky.
Beh na 60 m.
Nízky štart z blokov.
Vytrvalostný beh (dievčatá – 400 m, chlapci – 600 m)

Skok do diaľky
-

Skok do diaľky skrčmo so závesom zo skráteného rozbehu.

Skok do výšky
-

Skok technikou „noţničky“.
Prípravné techniky pre skok technikou obkročmo flop.

Hod loptičkou
-

Hod z krátkeho rozbehu.
Hod loptičkou na výkon.
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Plná lopta
-

Pohybové hry a súťaţe s hádzaním plnej lopty.

Prekáţkový beh
-

Beh cez čiaru a nízke prekáţky.

Štafetový beh
-

Drţanie kolíka, chôdza, beh s kolíkom.

Športové hry
Basketbal a hádzaná
-

Prihrávky a chytanie lopty na mieste, v pohybe.
Dribling na mieste v pohybe.
Streľba z krátkej vzdialenosti, streľba trestných bodov.
Hra s upravenými pravidlami minibasketbalu a minihádzanej.

Futbal
-

Hra s upravenými pravidlami minifutbalu.

Volejbal
-

Prípravné hry a cvičenia s údermi, s odbíjaním, s odbíjaním ľahkej lopty,
prehadzovaná.
Odbíjanie a prihrávka obojruč zdola.
Odbíjanie a prihrávka obojruč zvrchu.
Odbíjanie cez sieť.

Cvičenie v prírode
-

Orientácia v teréne.
Plán obce, terénu.
Mapa, turistické značky.
Kompas.
Orientácia v cestovnom poriadku.
Prenášanie raneného, prvá pomoc.

Pešia turistika
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-

Chôdza podľa plánu.
Terénne hry.

Cykloturistika
-

Jazda na vozovke, jazda v skupine, predchádzanie na bicykli.
Jazda z kopca, do kopca.
Prechádzanie zúţeným miestom.

Odporúčame plavecký výcvik, lyţiarsky výcvik, korčuľovanie (podľa podmienok a moţností
školy).

PROCES

Učíme ţiakov spoľahlivo rozlišovať obsah základných telovýchovných pojmov a správne na
ne reagovať.
Vhodným výberom pohybových hier zámerne rozvíjame pohybové schopnosti a
zdokonaľujeme niektoré pohybové činnosti ţiakov. Zaradenie pohybových hier do
vyučovacej hodiny spájame s osvojovaním vybraných poznatkov.
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3. ROČNÍK

SLOVENSKÝ JAZYK

CIELE

- Vytvárať zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať pracovné miesto a potreby
na lavici pri čítaní a písaní,
- vedieť čítať dvojslabičné slová,
- vedieť čítať jednoduché vety,
- spresňovať správnu výslovnosť ţiakov.

OBSAH

Čítanie tlačených písmen, slabík a slov vyvodených v druhom ročníku.
Čítanie písaných písmen a slabík nacvičovaných v písaní v druhom ročníku.
Postupné osvojovanie veľkých a malých písmen: o, O, v, V, u, U, t, T, p, P.
Čítanie otvorených slabík z osvojených písmen.
Nácvik čítania zatvorených slabík ( im, et, it, op, pil, tam, lep).
Čítanie dvojslabičných slov z otvorených slabík.
Čítanie jednoduchých viet.

PROCES

Pri všetkých písmenách postupujeme tak, ţe najprv vyvodíme hlásku a písmeno za pomoci
riekanky a obrázkov. Pri vyvodzovaní jednotlivých hlások a písmen vytvárame vizuálnu,
akustickú a artikulačnú väzbu. Pripravujeme ţiakov na čítanie slov včlenením prvej alebo
poslednej hlásky do vysloveného slova. Učíme ţiakov rozlišovať krátke a dlhé slabiky.
Učíme ich počúvať a vnímať krátky príbeh alebo rozprávku.
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3. ROČNÍK

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ

CIELE
- Stimulovať komunikáciu ţiaka v sociálnej interakcii,
- rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť,
- rozvíjať porozumenie reči,
- podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov ţiaka,
- podporovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu ţiaka
- vedieť poznávať a pomenovať veci a osoby v najbliţšom okolí,
- rozširovať a aktivizovať pasívnu slovnú zásobu.

OBSAH
Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti ţiaka stimulujeme a rozvíjame
nasledovné oblasti:
Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti
Hry s nerečovými zvukmi, rozlišovanie rôznych druhov zvukov (zvuky zvierat, štrnganie,
búchanie, šuchot, zvonček, píšťalka a pod.), rozlišovanie intenzity a smeru prichádzajúcich
zvukov. Rozlišovanie zvukov reči, rytmizovanie slabík, rozlišovanie počtu slabík v slove.
Porozumenie reči
Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie
pojmov a ich vzájomných súvislostí.
Pri hrách sa odporúča pouţívať názorné skutočné predmety, ich miniatúry alebo primerané
ilustrácie a obrázky. Postupne prechádzame od poznávania skutočných predmetov
k obrázkom.
Rozvíjanie expresívnej reči
Námetové, edukačné a konštrukčné hry, pri ktorých ţiak môţe komentovať svoju činnosť.
Vo všetkých hrách kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spolukomentovanie
s pomocou učiteľky.
Vytvárania situácií z beţného ţivota tak, aby ich mohli ţiaci lepšie pochopiť a komentovať
a tým si upevňovať slovnú zásobu. Jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov
v prostredí školy a rodiny.
Tvorenie jednoslovných a dvojslovných viet, slovných pomenovaní.
Krátke jednoduché príbehy, rozvíjanie chápania časovej následnosti dejov.
Jednoduché rozprávanie záţitku alebo príbehu podľa obrázkov.
Práca s detskými leporelami, pestovanie vzťahu ku knihám.
Výmena rolí v rozhovore (napr. hra s telefónom a iné).
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PROCES
Ţiakovi je potrebné umoţniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované schopnosti
a tieto v komunikácii stimulovať a rozvíjať.
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti sa prelína celým vyučovacím procesom a zároveň témy
preberané v predmete RKS by mali byť v súlade s témami preberanými najmä v predmete
Slovenský jazyk a literatúra a Vecné učenie. Na hodine RKS sa učiteľ má so ţiakmi zamerať
na porozumenie pojmov a súvislostí a precvičovanie ich pouţívania v komunikácii.
Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. Túto formu
vyučovania moţno realizovať na vyučovacej hodine alebo v bloku, v priestoroch triedy alebo
v prirodzenom prostredí, ktoré súvisí s komunikačným obsahom alebo témou.
U ţiakov, ktorých hovorená reč je nezrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci, zaraďujeme
prvky AAK.
Nakoľko praktické pouţívanie prvkov AAK si vyţaduje určitú úroveň rozvoja motorických
schopností, zaraďujeme medzi aktivity v predmete RKS cvičenia hrubej i jemnej motoriky,
koordinačné cvičenia, hry zamerané na tréning imitácie pohybov a pod. Pre podporu výkonu
hovorenej reči odporúčame zaradenie cvikov na správne dýchanie a rozvíjanie motoriky
artikulačných orgánov vo forme hry, ktoré je vhodné pripravovať v spolupráci s logopédom.
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3. ROČNÍK

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ

CIELE

-

Rozvíjať jemnú motoriku a grafomotoriku,
vytvárať návyk prakticky si usporiadať potreby na lavici pri písaní,
vytvárať zručnosť písať s príslušnými pracovnými, hygienickými a estetickými návykmi,
spresňovať správny tvar písaného písmena.

OBSAH

Postupný nácvik písmen a, o, p, t, v u.
Písanie slabík z osvojených písmen jednoduchými spájacími ťahmi.
Nácvik uvoľneného, plynulého pohybu.
Zmenšovanie a spresňovanie tvaru písaného písmena.

PROCES

Pri písaní je moţné vyuţívať rytmické riekanky, prípadne hudobný sprievod.
Nacvičené prvky stále opakujeme s pouţitím inej motivácie a iných písacích potrieb.
Zaraďujeme cvičenia na uvoľňovanie ruky, odstránenie zlého, kŕčovitého drţania písacích
potrieb a prílišného tlaku na podloţku.
Ţiaci najprv kaţdý tvar pozorujú, uvedomujú si súvislosť s nápovedným obrázkom a potom
nacvičujú jednotlivé tvary a spoje s inými písmenami.
Ak ţiak nie je schopný zvládnuť písaný tvar písma, odporúčame pristúpiť k nácviku písania
veľkých tlačených písmen.
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3. ROČNÍK

VECNÉ UČENIE
CIELE

-

Utvrdiť si jednoduché priestorové pojmy a vzťahy,
vedieť sa orientovať v najbliţšom okolí školy,
osvojenie základných pojmov súvisiacich s ročnými obdobiami a orientáciou v čase,
osvojovanie elementárnych zásad osobnej hygieny,
osvojovanie základov kultúrneho správania
poznať niektoré ďalšie rastliny a zvieratá.

OBSAH

Trieda, škola a okolie školy
Upevnenie spoločenských návykov - predstavenie sa, pozdravenie, prosba a poďakovanie.
Poznávanie mena a priezviska svojho učiteľa, mená spoluţiakov, označenie triedy.
Pomenovanie zariadenia triedy, pomenovanie školských potrieb.
Rozlišovanie vyučovacej hodiny a prestávky. Osvojovanie návyku ticho si sadať a vstávať,
hlásiť sa o slovo, usporiadať si pomôcky, udrţiavať poriadok v lavici.
Orientácia v budove školy – umiestnenie triedy, šatne, telocvične, jedálne, toalety.
Poznávanie najbliţšieho okolia školy podľa miestnych podmienok.
Orientácia v čase
Porozumieť časovým údajom deň – noc, ráno – poludnie - večer, teraz – potom - neskôr,
dnes – zajtra. Určovanie dní v týţdni. Pracovné dni, voľné dni. Kalendár.
Príroda
Pozorovanie zmien v prírode, zmeny počasia. Kalendár prírody.
Utvrdenie základných pojmov: teplo, zima, mráz, slnko, vietor, dáţď, sneh, ľad s pouţitím
obrázkov.
Pomenovanie ročných období s pouţitím obrázkov. Spresňovanie predstavy o ročných
obdobiach.
Zvieratá v prírode
Pomenovanie zvierat a ich triedenie. Poznávanie zvierat v skutočnosti, na obrázku, CD
a video.
Ďalšie domáce zvieratá: kačka, morka.
Ďalšie voľne ţijúce zvieratá: baţant, ţaba.
Vtáky a hmyz: vrana, vrabec, osa.
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Počúvanie krátkych poviedok o zvieratkách.
Rastliny v prírode
Rozlišovanie pojmov kvet, strom, ker. Poznávanie rastlín.
Ďalšie kvety: narcis, púpava.
Ďalšie stromy: višňa, orech, poznávanie ich plodov.
Záhradné kry: ríbezle, egreše, vinič hroznorodý.
Starostlivosť o zdravie
Poznávanie a pomenovanie jednotlivých častí ľudského tela : hlava, krk, trup, ruky, nohy.
Poznávanie častí tváre: oči, nos, ústa, uši, jazyk, zuby, vlasy.
Ruka: dlaň, prsty, palec.
Osobná hygiena: umývanie rúk pred jedlom, po pouţití WC, čistenie zubov, česanie, čistenie
nosa.
Umývanie ovocia a zeleniny pred konzumáciou.
Jedovaté rastliny, huby. Ochrana pred otravou.
Bezpečnosť cestnej premávky
Bezpečnosť chodcov. Chôdza po chodníku.
Bezpečné prechádzanie vozovky.
Semafor: červená – stoj, zelená –choď. Dopravná značka: prechod pre chodcov.
Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní.
Obchod
Rozoznávanie obchodov podľa zamerania, poznávanie nápisov na obchode – globálnou
metódou.
Hra na obchod. Poznávanie a pomenovanie tovaru: ovocie, zelenina, chlieb, pečivo, mlieko,
mäso, saláma, vajcia. Pojem peniaze, rozoznávanie mincí 1 €, 2 €. Poznávanie bankovky 5 €.
Pravidlá správania sa v obchode.
Domov a rodina
Najbliţší príbuzní – stará mama, starý otec, strýko, teta.
Náš byt. Pomenovanie častí bytu - kuchyňa, detská izba, obývačka, kúpeľňa, WC, balkón.
Kuchyňa – vybavenie kuchyne kuchynským riadom.
Praktická manipulácia s predmetmi a obrázkami predmetov.

PROCES
Učivo je usporiadané tak, aby nadväzovalo na poznatky z druhého ročníka a tie sa u ţiakov
upevnili. V učive o zvieratách a rastlinách v prírode najprv upevníme učivo z druhého ročníka
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(myš, jeţ, medveď líška, drozd, lastovička a iné; rastliny – ruţa, tulipán, sneţienka, fialka,
hruška, jabloň a iné), aţ potom preberáme nové učivo.
Vedieme ich k osvojeniu si základných spoločenských, pracovných a hygienických návykov.
Na základe pozorovania zmien v ţivote rastlín, zvierat a ľudí sa spresňuje predstava ţiakov
o roku a ročných obdobiach. V hre na obchod sa učia správaniu pri nakupovaní.
Zmyslovým vnímaním a činnosťou s jednoduchými prírodninami alebo s ich modelmi
a s vyobrazenými materiálmi sa ţiaci učia chápať význam vecí, ich vlastností, vzájomné
vzťahy a súvislosti medzi nimi.
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3. ROČNÍK
MATEMATIKA

CIELE

- Porovnávať a triediť činnosti kaţdodenného ţivota, predmety, vlastnosti, podľa určitých

-

kritérií,
osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 5,
osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 5,
osvojiť si základné prvky numerácie a počtové výkony s číslom 0,
osvojiť si základné geometrické predstavy.

OBSAH

Porovnávanie predmetov podľa vlastností : mnoţstvo, veľkosť, farba, tvar.
Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov.
Vzťahy : viac – menej, patrí – nepatrí, dlhý – krátky, pred – za, hneď pred – hneď za.
Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec, trojuholník, priraďovanie názvu.
Číslo 5. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.
Priraďovanie predmetov k číslu 5. Čítanie a písanie číslice 5.
Znázorňovanie čísla 5.
Porovnávanie čísel 1, 2, 3, 4, 5. Znaky <, >, =.
Sčítanie v obore do 5. Zápis príkladov sčítania. Znázorňovanie príkladov sčítania.
Riešenie slovných príkladov na sčítanie.
Odčítanie v obore do 5. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania.
Rozklad čísla 5.
Riešenie slovných príkladov.
Mince 1 €, 2 €. Bankovka 5 €.
Číslo 0. Číselný rad 0- 5. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.
Čítanie a písanie číslice 0.
Porovnávanie čísel 0 - 5. Znaky <, >, =.
Sčítanie s číslom 0. Znázorňovanie príkladov sčítania.
Rozklad čísla v obore do 5.
Slovné príklady na sčítanie.
Odčítanie s číslom 0. Znázorňovanie príkladov odčítania.
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Slovné príklady na odčítania.
Pamäťový nácvik príkladov sčítania a odčítania.

PROCES

Ţiaci sa učia triediť predmety, tvoriť skupinu predmetov podľa určeného znaku, zoraďovať
predmety podľa pokynov.
Osvojujú si numeráciu a počtové výkony v obore do 5 a počtové výkony s číslom 0.
Nácvik určovania počtu predmetov realizujeme počítaním po jednej.
Počtové výkony sčítania a odčítania nacvičujeme oddelene a v závere kaţdého oboru
precvičujeme spoje sčítania a odčítania spoločne.
Učia sa riešiť slovné príklady.
Učia sa rozpoznávať a pomenovať rovinné útvary kruh, štvorec a trojuholník.
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3. ROČNÍK

PRACOVNÉ VYUČOVANIE

CIELE

-

Upevňovať základné hygienické návyky,
zvyšovať samostatnosť pri sebaobsluţných činnostiach,
upevňovať základné stravovacie návyky,
utvárať základné manuálne zručnosti,
rozvíjať schopnosť verbalizovania činnosti,
rozlišovať rôzne materiály,
udrţiavať poriadok na pracovnom mieste,
zvládnuť základy jednoduchej starostlivosti o izbové rastliny.

OBSAH
Sebaobsluţné činnosti
Osobná hygiena – utvrdenie správneho postupu umývania rúk a tváre, pouţívanie mydla,
uteráka, hrebeňa a vreckovky.
Pouţívanie WC, toaletného papiera, splachovanie, hygiena rúk – samostatne.
Vyzliekanie a obliekanie odevov a bielizne. Utvrdenie zručnosti pri rozopínaní a zapínaní
gombíkov, pouţívaní zipsov, patentiek. Upevňovanie opaskov.
Samostatné obúvanie a vyzúvanie, rozväzovanie alebo zväzovanie šnúrok, zapínanie
a odopínanie suchých zipsov.
Stolovanie v triede a v školskej jedálni. Sebaobsluha pri jedení. Vytváranie zručnosti pri
pouţívaní vidličky a noţa.
(Úroveň dosiahnutia zručnosti závisí od individuálnej schopnosti ţiaka.)
Práce v domácnosti
Starostlivosť o osobné veci a školské pomôcky. Samostatné odkladanie pomôcok v triede na
určené miesto. Ukladanie osobných vecí do tašky, hygienického vrecúška.
Utieranie prachu z nábytku v triede, utieranie tabule.
Vytváranie zručnosti pri zametaní podlahy metličkou a lopatkou.
Samostatné zbieranie odpadkov a vynášanie koša do smetnej nádoby.
Samostatné odkladanie odevov a obuvi v šatni.
Odomykanie a zamykanie dverí.
Osvojenie názvov základného riadu. Odkladanie riadu. Utieranie plastovej tácky.
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Utváranie zručnosti v jednoduchom prestieraní
Práce v dielni
Práce s drobným materiál
Triedenie rôznych druhov drobného materiálu podľa veľkosti, farby a tvaru
Ukladanie roztriedeného materiálu do rôznych nádob, škatúľ a zásuviek podľa pokynov.
Manipulácia s drobným materiálom: presýpanie, prekladanie, skladanie mozaiky
(vkladaním, napichávaním, nalepovaním). Navliekanie korálok podľa pokynov.
Namotávanie vlny na cievku. Spletanie špagátikov.
Strihanie povrázkov, slamy, vlny, handričiek. Precvičovanie viazania uzla a mašličky.
Zbieranie a rozlišovanie listov, nalepovanie listov.

-

Práce s papierom
Triedenie a porovnávanie papiera podľa vlastností. Povrch (hladký, drsný), hrúbka (tenký,
hrubý), farba.
Prekladanie, skladanie, vystrihovanie, nalepovanie, zlepovanie papiera (skladačky, mozaiky).
Potláčanie papiera odtlačkami rozličných predmetov, detskými tlačidielkami.
Montáţne a demontáţne práce
Stavanie z kociek (komíny, mosty, steny, domy).
Skladanie, rozkladanie, skrutkovanie predmetov, hračiek, stavebníc.
Zostavovanie tvarov zo špajlí, tyčiek, drievok.
Pestovateľské práce
Starostlivosť o izbové rastliny – upevnenie základov starostlivosti o izbové rastliny
z predošlého ročníka.
Polievanie kvetinových hriadok na školskom záhone.
Poznávanie podmienok pre ţivot rastlín – voda, vzduch, svetlo, teplo, pôda – pozorovanie
klíčenia a rastu rastlín( tráva, fazuľa, hrach, obilie).
Práca so záhradným náradím- hrable, motyka, krhla.
Pomoc pri zbere úrody na školskom pozemku.
Hrabanie lístia. Zbieranie šišiek, plodov gaštana, duba, buka, šípok.

PROCES

Pri práci s noţnicami poučíme ţiakov o bezpečnosti a ich správnom pouţívaní. Pouţívame
noţnice so zaguľatenými hrotmi. Ţiaci prekladajú papier na polovice, na štvrtiny, vystrihujú
tvary s rovnými čiarami. Pri pestovateľských prácach ţiaci pozorujú zmeny na semenách pri
klíčení a začiatočnom raste v miskách a črepníkoch, ale pozorujú aj rast rastlín, vytváranie
kvetov a plodov na školskom pozemku.
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3. ROČNÍK
VÝTVARNÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Rozvíjať zmyslové vnímanie a pozornosť,
rozvíjať predstavivosť,
naučiť ţiakov pouţívať výtvarné materiály a pomôcky,
vedieť rozlišovať a pomenovať základné farby,
rozvíjať grafický prejav a estetické cítenie ţiakov.

OBSAH

Kresba (mäkká ceruzka, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel)
-

Voľné kreslenie – rozvíjanie grafického pohybu ruky.
Horizontálne a vertikálne čiary, oblúky, kruhy, vlnovky, špirály veľkým aj malým
pohybom.

-

Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov: jablko, slivka, strom, had a iné.
Napodobňovanie jednoduchých tvarov.
Maľovanky – vyfarbovanie obrázkov a predkreslených tvarov.
Kreslenie na veľkú plochu hrubými farebnými kriedami.

Maľba (tampón, drievko, hrubá fixka, prstové farby, akvarelové farby, tempery)
-

Liatie, kvapkanie, otláčanie, dotváranie farebných škvŕn, hra s farbami – rozpíjanie,
zapúšťanie do vlhkého podkladu, kontrast svetlých a tmavých farieb.
Ukladanie farby štetcom na plochu papiera, prerušovanie ťahu štetca bodkami,
čiarkami, vytváranie jednoduchých tvarov zväčšovaním škvŕn zo stredu.
Pracovať prstovou farbou, tvoriť odtlačky dlane, prstov, chodidla.
Nanášať farbu prstom technikou kresby. Rozotierať farebnú škvrnu prstom alebo
drievkom.

Modelovanie (plastelína, modurit, cesto, rôzne modelovacie materiály)
Poznávanie základných vlastností modelovacích materiálov stláčaním, miesením, vaľkaním,
vyťahovaním, šúľaním. Modelovanie guľe medzi dlaňami krúţivým pohybom rúk. Váľanie
valčeka medzi dlaňami a medzi dlaňou a podloţkou priamymi pohybmi rúk.
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Vytváranie objemu točením ušúľaného valčeka (miska, košík, pečivo a iné).
Modelovanie jednoduchej skutočnosti uplatňovaním schopnosti splošťovať guľu, ohýbať
okraje placky (ovocie, huby, had, lopta).
Modelovanie na pieskovisku a na pieskovom stole.

PROCES

Rozvíjame pozorovacie schopnosti a zrakovú pamäť. Ţiaci vnímajú a pozorujú jednoduché
predmety zo svojho okolia, voľne ich zobrazujú. Pracujeme na rôznych plochách, podľa účelu
striedame veľké a menšie formáty. Vedieme ţiakov k spresňovaniu ich výtvarného prejavu.
Vyuţívame mäkký grafický materiál. Na vytváranie elementárneho zmyslu pre priestor
v súvislosti s rozvíjaním hmatu vyuţívame hmatové hádanky, hru na slepú babu.
Pri práci s prstovými farbami musí zloţenie farby rešpektovať zdravotné riziká.
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3. ROČNÍK

HUDOBNÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Utvrdzovať základné hudobné vedomosti a návyky z predchádzajúcich ročníkov,
vytvárať predpoklady na primerané vnímanie hudby, na spev a ostatné hudobné prejavy,
rozvíjať hudobnú pozornosť, pamäť a predstavivosť,
rozvíjať zmysel pre tonalitu,
osvojiť si nové piesne a hudobno-pohybové hry.

OBSAH

Rytmické cvičenia, vyuţitie nástrojov Orffovho inštrumentária.
Vyludzovanie zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch.
Určovanie vlastností vnímaných zvukov: dlhý – krátky tón, hlasný – tichý tón, hudba –
ľudský hlas.
Melodizácia slov alebo slovných zoskupení, rečňovaniek, vyčítaniek, hádaniek.
Detské piesne (Vrabec muzikant; Húsky, húsky; Náš Brok; Paste sa húsatká, paste; Kohútik
jarabý; Červené jabĺčko a iné).
Detské hudobno-pohybové hry (Zajačik do lesa; Skáče ţaba po blate; A ty Hana, stoj v kole;
Češem si hlavičku a iné).
Hra na telo na známe piesne, rečňovanky.
Počúvanie vokálnych a inštrumentálnych miniatúr, kolied, ľudových piesní.

PROCES

Pri speve sa snaţíme, aby ţiaci mäkko nasadzovali tón, uvoľňovali hlasové orgány, učíme ich
prirodzene vdychovať a prostredníctvom rôznych podnetných hier upevňovať správnu
výslovnosť a artikuláciu. Pri pohybových činnostiach vedieme ţiakov k tomu, aby sa naučili
pohybom reagovať na zmenu výšky, dĺţky, sily tónov, aby sa podľa rôznych úderov (napr. na
bubienok) naučili meniť smer, tempo a druhy chôdze, behu, pochodu i poskokov.
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3. ROČNÍK

TELESNÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Formovať kladné postoje k pohybovej aktivite,
upevňovať základné hygienické návyky pri pohybovej aktivite,
viesť ţiakov k dodrţiavaniu zásad bezpečnosti pri cvičení,
rozvíjať obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu ţiakov,
zautomatizovať uţ zvládnuté pohyby, spresňovať polohu a pohyby rúk a nôh
vytvárať predpoklady pre správne drţanie tela a predchádzať funkčným nedostatkom
pohybového systému.

OBSAH
Zdravotné cvičenia
Cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových
skupín, na získavanie návykov správneho drţania tela, na zväčšovanie pohybového rozsahu
kĺbov a chrbtice. Jazda na rehabilitačnom bicykli. Chôdza na akupresúrnom chodníku.
Kondičné cvičenia
Chôdza – upevňovanie základnej lokomócie, kladenie chodidiel, správne drţanie tela pri
chôdzi, práca paţí, chôdza daným smerom, chôdza po čiare, po lane, po hadici, chôdza
v zástupe za učiteľom, chôdza v rytme udávanom bicími nástrojmi, riekankami. Obchádzanie
prekáţok. Prekračovanie nízkych prekáţok pri chôdzi. Chôdza vo výpone, chôdza naboso
v bezpečnom teréne.
Beh – nácvik tichého našľapovania pri behu, nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách,
nácvik vybehnutia na daný signál, beh po celej ploche, beh v zástupe za učiteľom, beh
v danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému tempu detskej chôdze. Beh so zmenami
smeru. Opakovaný krátky beh 10 – 15 sekúnd. Beh po slalomovej dráhe, orientácia
v priestore.
Skoky – poskoky na mieste znoţmo a striedavo na jednej, na druhej nohe, skoky z miesta,
skok cez čiaru, zoskok z výšky 10 – 15 cm do drepu. Sed a udrţanie rovnováhy na fit – lopte,
skákanie na lopte v sede. Skoky znoţmo v chôdzi. Skoky z nohy na nohu. Výskoky
s naťahovaním sa za predmetom umiestneným nad hlavou ţiaka.
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Lezenie – ľubovoľným smerom dopredu, podliezanie, preliezanie vhodných prekáţok,
preliezačky, nízky rebrík, švédske lavičky, diely švédskej debny, obruče na stojanoch,
Polikarpova stavebnica. Lezenie k cieľu. Lezenie od značky po značku.
Hádzanie a chytanie - chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche, chytania
lopty hodenej učiteľom. Hod loptou do terča a na cieľ. Hádzanie lopty spoluţiakovi.
Manipulácia s drobnými predmetmi: zbieranie, podávanie, prenášanie, skladanie, upratovanie.
Triafanie loptou pri hre s plastovými kolkami.
Cvičenia s vyuţitím švédskej lavičky, švédskej debny.
Výstup na lavičku, prechod po lavičke, zostup z lavičky, obraty na lavičke, nácvik
udrţiavania rovnováhy. Sed a kľak na švédskej debne, preliezanie jednotlivých dielov
švédskej debny.
Základy akrobatických cvičení
Vzpor drepmo, sed roznoţný s predklonom. Plynulé prevaľovanie- „sudy“ aj na mierne
šikmej podloţke, prevaľovanie z boka na bok v ľahu s paţami pri tele. Kotúľ vpred.
Rovnováţny postoj na jednej nohe, stoj na jednej nohe s prednoţovaním, unoţovaním,
zanoţovaním v nízkej polohe.
Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordinácie pohybov. Kolíska. Nácvik zmeny
postojov a polôh.
Sezónne činnosti
V zimnom období hry na snehu (tvarovanie snehovej gule – hádzanie na cieľ, stavanie
snehuliaka), nácvik chôdze po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie na miernom svahu.
Prekonávanie strachu z kĺzania.
V jarnom a letnom období turistika – osvojovanie techniky presunu v teréne. Jazda na
trojkolke. Jazda na kolobeţke: cvičenie rovnováhy, nácvik rýchlosti.
Ak sú vhodné podmienky – plavecký výcvik.
Kolektívne činnosti
Kolektívne hry spojené s chôdzou a behom, naháňačky s jednoduchými pravidlami.
Hry s vyuţitím lopty – gúľanie, podávanie, chytanie, hádzanie.
Hudobno - pohybové hry
Cvičenia zamerané na koordináciu pohybu v rytme hudby, s rytmom riekanky, jednoduché
rytmické pohyby rúk a nôh, tlieskanie, podupy a poskoky na mieste a z miesta. Detské piesne
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spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít (sejeme, melieme, miešame, hojdáme,
prelievame, klopeme, striháme a iné).
Motivovaná a rytmizovaná chôdza a beh v základnom tempe. Nácvik striedania chôdze
a behu podľa rytmického sprievodu.
Koordinačné a relaxačné cvičenia
Cvičenia zamerané na uvedomovanie si vertikalizácie a predlţovanie osi tela, nácvik
základných východiskových polôh – stoj, sed, ľah na chrbte, ľah na bruchu.
Cvičenia zamerané na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej končatiny, trupu,
uvoľňovanie končatín vytriasaním v ľahu na chrbte, celková relaxácia, aktivity na psychické
uvoľnenie. Vedomé uvoľňovanie tela v ľahu na chrbte (handrový panáčik).
Nácvik prehĺbeného lokálneho dýchania, uvoľnené vydychovanie.

PROCES

Na zlepšovanie pohyblivosti jednotlivých kĺbov rúk zaraďujeme cvičenia na krúţenie,
točenie, ohýbanie, vystieranie, cvičenia prstami.
Umoţňujeme ţiakom utvoriť si individuálne tempo cvičenia. Rozvíjame schopnosť zvládnuť
bezpečné prekonávanie prekáţok preliezaním alebo podliezaním.
V hudobno-pohybových hrách si ţiaci osvojujú estetické a rytmizované pohyby ako aj
techniku estetického drţania tela v rôznych polohách. Kultivuje sa ich pohybový prejav.
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7. ROČNÍK

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

CIELE

-

Osvojiť nácvik písania ďalších veľkých písmen,
zvládnuť opis ľahkého textu,
osvojiť si čítanie slov s dvojhláskami,
naučiť sa čítať ľahký text s porozumením,
zvládnuť písanie jednoduchej vety,
naučiť sa počúvať a rozprávať najznámejšie jednoduché rozprávky.

OBSAH

Čítanie
Čítanie slov, viet a ľahkých obsahovo primeraných textov.
Čítanie slabík a slov s dvojhláskami ia, ie, iu, ô; ä, ŕ, ĺ.
Čítanie nápisov, názvov článkov v novinách, prípadne detských kníh.
Čítanie písaného textu.
Čítanie slabík a slov, ktoré ţiaci sami napíšu.
Literárna výchova, sloh
Rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami nacvičovanými v tomto
ročníku.
Počúvanie a prerozprávanie rozprávky zaloţenej na jednoduchom časovom rade opakovaných
a obmieňaných dejov.
Jednoduchá formulácia odpovedí na otázky z počutého, z čítaného textu.

Písanie
Nácvik písania ia, ie, iu, ô, ä, ŕ, ĺ.
Nácvik písania veľkých písmen D, F, T, H, K.
Písanie slabík a ľahkých dvojslabičných slov podľa diktátu.
Prepis čítaných slov, písanie vlastného mena, dátumu narodenia, adresy.
Písanie jednoduchých viet.
Individuálne docvičovanie písmen, ťaţkých väzieb.
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PROCES

Učíme ţiakov počúvať a vnímať krátky príbeh, pokúšame sa o jednoduchú dramatizáciu
(s plošnými bábkami, s maňuškami), prípadne ilustráciu počutého príbehu.
Pozorného detského poslucháča vychovávame aj prostredníctvom návštevy detského
bábkového divadla. Prostredníctvom záţitkov, ktoré literatúra poskytuje, upevňujeme citový
vzťah k rodine, k domovu, k rodnému kraju.
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7. ROČNÍK

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ

CIELE

-

Stimulovať komunikáciu ţiaka v sociálnej interakcii
Rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť
Rozvíjať porozumenie reči
Podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov ţiaka
Podporovať verbálnu i neverbálnu formu komunikácie ţiaka

OBSAH
Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti ţiaka stimulujeme a rozvíjame
nasledovné oblasti:

Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti
Rozlišovanie zvukov reči, rytmizovanie slabík, rozlišovanie počtu a dĺţky slabík v slove,
rozlišovanie prvej a poslednej hlásky v slove.
Porozumenie reči
Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie pojmov
a ich vzájomných súvislostí.
Pri hrách sa odporúča pouţívať primerané ilustrácie a obrázky.
Rozvíjanie expresívnej reči
Námetové, edukačné a konštrukčné hry, pri ktorých ţiak môţe komentovať svoju činnosť. Vo
všetkých hrách kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spolukomentovanie
s pomocou učiteľky.
Vytváranie situácií z beţného ţivota tak, aby ich mohli ţiaci lepšie pochopiť a komentovať a tým si
upevňovať slovnú zásobu. Jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov v prostredí školy
a rodiny, jednoduché komentovanie vykonávaných alebo prebiehajúcich činností a situácií.
Tvorenie dvojslovných a trojslovných viet, slovných pomenovaní.
Rozvíjanie jazykového citu.
Tvorenie záporu.
Tvorenie otázok v rozhovoroch spojených s konkrétnymi situáciami a v námetových hrách.
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Krátke jednoduché príbehy, rozvíjanie chápania časovej následnosti dejov.
Vyjadrenie minulosti a budúcnosti.
Jednoduché rozprávanie záţitku alebo príbehu podľa obrázkov. Práca s detskými ilustrovanými
knihami, leporelami, pestovanie vzťahu ku knihám, k čítaniu.
Výmena rolí v rozhovore.
Dramatizácia krátkych príbehov.

PROCES
Ţiakovi je potrebné umoţniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované schopnosti a tieto
v komunikácii stimulovať a rozvíjať.
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti sa prelína celým vyučovacím procesom a zároveň témy
preberané v predmete RKS by mali byť v súlade s témami preberanými najmä v predmete Slovenský
jazyk a literatúra a Vecné učenie. Na hodine RKS sa učiteľ má so ţiakmi zamerať na porozumenie
pojmov a súvislostí a precvičovanie ich pouţívania v komunikácii.
Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. Túto formu vyučovania moţno
realizovať na vyučovacej hodine alebo v bloku, v priestoroch triedy alebo v prirodzenom prostredí,
ktoré súvisí s komunikačným obsahom alebo témou.
Odporúčame rozširovať vytváranie
komunikačných situácií a okruh komunikačných partnerov aj do prostredia mimo školy a rodiny, napr.
komunikácia v obchode, na pošte, na stanici a pod.
U ţiakov, ktorých hovorená reč je nezrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci, zaraďujeme prvky
alternatívnej a augumentatívnej komunikácie (AAK).
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7. ROČNÍK

VECNÉ UČENIE

CIELE

-

Vedieť sa orientovať sa v širšom okolí školy,
rozlišovať charakteristické znaky ročných období,
vedieť určiť pojmy v priestore a orientovať sa podľa nich,
vedieť rozlišovať domáce zvieratá a poznať úţitok z nich,
poznať dopravné prostriedky a základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov,
poznať niektoré druhy zamestnaní.

OBSAH

Škola a okolie školy
Poznávanie názvov bliţších ulíc v okolí školy. Orientácia v širšom okolí školy.
Poznávanie budov v okolí školy. Upresňovanie pojmov.
Zariadenie školy, ochrana školského majetku. Učitelia a ţiaci.
Orientácia v čase a v priestore
Opakovanie pojmov včera, dnes, zajtra, teraz, potom, skôr, neskôr.
Pojmy: toho roku, vlani, budúci rok.
Kalendár : dni, týţdne, mesiace, určovanie a písanie dátumu.
Dátum narodenia.
Určovanie času na celé hodiny.
Určovanie miesta: vpredu, vzadu, blízko, ďaleko, vpravo, vľavo.
Príroda
Upevnenie učiva: ročné obdobia v prírode. Rozlišovať sad, záhradu, park, pole.
Určovanie počasia, tvorenie záznamu o počasí symbolmi.
Ţivá príroda.
Zvieratá
Chov dobytka: krava, býk, teľa, ovca, baran, jahňa.
Kravín, maštaľ, chliev.
Starostlivosť o zvieratá.
Úţitok z chovu zvierat.
Vzťah človeka k zvieratám.
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Rastliny
Listnaté stromy: dub, pagaštan.
Ihličnaté stromy: smrekovec opadavý, jedľa.
Okrasné kry: zlatý dáţď, orgován, šípová ruţa, tuja.
Izbové rastliny napr.: muškát, fikus, begónia, kaktus, asparágus a iné.
Starostlivosť o zdravie
Prehlbovanie poznatkov o ľudskom tele.
Vnútorné orgány človeka: mozog, srdce, pľúca, ţalúdok, obličky a ich funkcie.
Najbeţnejšie ochorenia, ich príznaky. Ošetrovanie chorého v rodine.
Praktické precvičovanie ošetrenia odreniny, drobnej reznej rany.
Rodina, obec
Zamestnanie rodičov.
Najbeţnejšie zamestnania ( predavač, kuchár, pekár, vodič, poštový doručovateľ,
upratovačka, lekár, zdravotná sestra, učiteľ a iné). Pozorovanie práce ľudí.
Úcta k ľudskej práci a jej produktom.
Dedina, mesto, kde ţiaci ţijú. Významné závody, pamiatky, rieka, pohorie, vodná nádrţ –
všetko s ohľadom na miestne podmienky. Doprava v meste, susedná obec.
Doprava, pravidlá cestnej premávky
Pozemné dopravné prostriedky: auto, autobus, vlak, električka, trolejbus.
Cestovanie a správanie sa v dopravných prostriedkoch. Uvoľnenie miesta starším osobám.
Cestovanie autom.
Zvukové a svetelné znamenia, podľa ktorých sa usmerňuje pohyb vozidiel.

PROCES

Pri učive o listnatých a ihličnatých stromoch precvičujeme rozoznávanie uţ prebratých
stromov ( breza, lipa, vŕba, topoľ, smrek, borovica) a prehlbujeme poznatky o nich.
Učitelia oboznamujú ţiakov s tými izbovými rastlinami, ktoré sa v škole pestujú.
Podľa miestnych podmienok sa ţiaci v rámci exkurzie zúčastňujú pozorovania práce ľudí
v jednotlivých povolaniach. Pozorujú prostredie, kde sa chová dobytok.
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7. ROČNÍK

ETICKÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie,
učiť sa obhájiť svoje práva a názory,
učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor,
chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manţelstva a rodiny.

OBSAH

I. Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity
Veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby, úcta k človeku.
Poznať svoje silné a slabé stránky, pozitívne a negatívne vlastnosti.
Zdravé sebavedomie.
Prijať sám seba aj so svojimi nedostatkami a rozhodnúť sa pracovať na sebe.
Rovnakú šancu dávať iným.

II. Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory
Vedieť sa presadiť a obhájiť v rôznych situáciách.
Opýtať sa prečo, vedieť odmietnuť, vysloviť sťaţnosť, vysvetliť svoje názory, poţiadať
o láskavosť, vysloviť návrh, čeliť manipulácii a tlaku skupiny.
Uplatňovanie asertívneho správania v kaţdodennosti.

III. Prosociálnosť ako zloţka vlastnej identity
Vzťah k druhým.
Vzájomná úcta pri komunikácii: pekne sa oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa navzájom.
Úcta k vzájomným poţiadavkám, vďačnosť za vykonané dobro: poprosiť, poďakovať.
Vzájomná pomoc medzi spoluţiakmi i členmi rodiny.
Rozvíjanie vlastnej identity v interakcii s druhými, ochota odpúšťať a poţiadať o odpustenie.
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Slobodné prijatie záväzkov a vernosť k nim ako predpoklad zrelosti – prijímanie úloh
v rodine, v ţiackom kolektíve, v záujmových skupinách.
IV. Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine
Hlbšie poznanie vlastnej rodiny – ako poznám svoju matku, svojho otca, súrodencov.
Uplatňovanie sociálnych zručností v rámci rodiny – byť empatickým, otvorene a citlivo
komunikovať, byť asertívnym.
Reflexia nad vlastnou kritickosťou v rodine.
Rešpektovanie pravidiel hry (práva a povinnosti) v rodine.

V. Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti
Rozvíjanie sexuálnej identity.
Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami.
Priateľstvo a láska.
Utváranie predstáv o budúcom partnerovi.
„Zázrak ţivota“ – počatie a prenatálny ţivot ľudského plodu.
Rozpor medzi pohlavnou a psychosociálnou zrelosťou.
Predčasný sexuálny styk, jeho príčiny a dôsledky.
Neprijateľná iniciatíva iných - sexuálne zneuţívanie detí.

VI. Vzťah k starým, k chorým a k osobám so špecifickými potrebami
Rozvoj empatie, komunikácie s vyššie spomínanými ľuďmi.
Ochota chápať ich potreby, ale aj vidieť ich moţnosti a bohatstvo, ktoré môţu odovzdať
ostatným.

PROCES

Učíme ţiakov uvedomovať si hodnoty rodiny, vedieť vyjadriť, čo sa im na ich rodine najviac
páči, čo by mohli urobiť pre lepšie vzťahy v rodine.
Vedieme ich ku kultivovanému správaniu voči osobám iného pohlavia, uvedomovaniu si
svojej sexuálnej identity, chápaniu hodnoty priateľstva a lásky.
Učíme ţiakov ako odmietnuť neprijateľnú iniciatívu iných k sexuálnemu zneuţitiu.
Všetky aktivity na hodinách etickej výchovy realizujeme so zreteľom na mentálnu úroveň
ţiakov.
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7. ROČNÍK

MATEMATIKA

CIELE
-

Utvrdiť počtové výkony sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ,
utvrdiť súvislosti medzi sčítaním a odčítaním,
vedieť vymenovať stúpajúci a klesajúci číselný rad a doplniť čísla v číselnom rade,
pri písaní čísel rozvíjať vytrvalosť a húţevnatosť,
vedieť rozlíšiť geometrické tvary trojuholník, štvorec, obdĺţnik, kruh,
vedieť určovať čas na polhodiny.

OBSAH
Numerácia v obore do 100.
Počítanie po desiatkach do 100, číselný rad do 100.
Čítanie a písanie čísel do 100.
Sčítanie a odčítanie násobkov čísla 10.
Opakovanie a utvrdenie sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ.
Manipulácia s peniazmi.
Počítanie s mincami 1 €, 2 € a bankovkami 5 €, 10 €, 20 €, 50 €.
Počítanie s kalkulačkou.
Praktické oboznamovanie sa s pojmami polovica, štvrtina na predmetoch a kresbách.
Počtový zápis ½, ¼.
Určovanie času na polhodiny.
Dĺţkové miery 1m a 1 cm.
Rysovanie čiar, meranie na cm.
Precvičovanie poznávania rovinných obrazcov (trojuholník, štvorec, obdĺţnik, kruh).
Poznávanie geometrických telies medzi predmetmi kaţdodenného ţivota : kocka.

PROCES
Matematické vedomosti a zručnosti sa budujú podľa individuálnych schopností ţiaka,
systematicky sa uplatňuje zásada názornosti. Ţiakov učíme vyuţívať svoje matematické
poznatky pri riešení praktických úloh.
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INFORMATICKÁ VÝCHOVA

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Predmet informatická výchova má dôleţité postavenie aj vo vzdelávaní ţiakov s mentálnym
postihnutím, pretoţe podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov.

Cieľom informatickej výchovy je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov
a techník pri práci s počítačom.
Ţiaci si prostredníctvom práce s jednoduchými edukačnými počítačovými programami
určenými pre výchovu, vzdelávanie a alternatívnu komunikáciu osvojujú obsluhu počítača na
elementárnej uţívateľskej úrovni primerane k ich individuálnym schopnostiam. Získané
zručnosti im v praktickom ţivote uľahčia spôsob komunikácie.

Tieto zručnosti ţiaci upevňujú v medzipredmetových vzťahoch pri práci so špeciálnymi
edukačnými programami, ktoré sú ľahko ovládateľné – jednou alebo dvoma klávesami, môţu
ich pouţívať aj ţiaci s narušenou motorikou rúk.

Odporúčame podľa moţností školy, aby mali ţiaci vzhľadom k ich individuálnym
schopnostiam špeciálne pomôcky pre ovládanie PC ako sú rôzne tlačidlá, drţiaky tlačidiel,
klávesnice s veľkými aktívnymi plochami, dotykové monitory, polohovacie zariadenia, ktoré
nahrádzajú klasickú myš a rôzne komunikátory.

84

7. ROČNÍK

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Oboznámiť sa s počítačom, monitorom, myšou, klávesnicou,
vedieť zapnúť/ vypnúť počítač samostatne alebo s pomocou,
vedieť pracovať s myšou a klávesnicou samostatne alebo s pomocou,
oboznámiť sa s jednoduchým edukačným programom a hrou.

OBSAH

Oboznámenie sa s počítačom:
- poznávanie / pomenovanie jednotlivých častí počítačovej zostavy
(PC, monitor, klávesnica, myš)
- ovládanie klávesnice a myši samostatne, alebo s pomocou.
Ovládanie jednoduchej hry:
- pustenie / ukončenie hry samostatne alebo s pomocou.
Práca v jednoduchom grafickom editore pre deti:
- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov podľa návodu
- kreslenie voľnou rukou i s pouţitím nástrojov editora.
Práca s edukačným programom:
- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia, koordinácie pohybov
- na rozvoj slovnej zásoby, základov počítania a iné
- pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu.

PROCES

Podľa individuálnych moţností jednotlivých ţiakov pouţívame programy, ktoré sú ľahko
ovládateľné. Napríklad edukačné programy: Altík, Altíkove úlohy, Brepta, Méďa – farby
a tvary, Méďa a obrázky, Méďa počíta, Pasívne sledovanie – klikaj a sleduj, Catch me –
program určený na nácvik ovládania štandardnej i alternatívnej počítačovej myši; Cirkus
šaška Tomáša a iné.
Ţiaci pracujú s pomocou učiteľa s ohľadom na ich stupeň postihnutia.
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7. ROČNÍK

PRACOVNÉ VYUČOVANIE

CIELE

-

Osvojiť si správne pomenovanie nástrojov a stavebnicových častí,
oboznámiť sa s obsluhou ţehličky, ručného krájača chleba,
oboznámiť sa s postupom ošetrenia drobného poranenia,
osvojiť si ďalšie manuálne zručnosti pri práci s drevom,
rozvíjať schopnosť účelne spracúvať materiál.

OBSAH
Sebaobsluţné činnosti
Precvičovanie samostatnosti pri osobnej hygiene: umývanie rúk, tváre, sprchovanie celého
tela, čistenie zubov.
Precvičovanie samostatnosti pri sebaobsluţných činnostiach: obliekanie, vyzliekanie,
ukladanie častí odevov a obuvi na určené miesto, pouţívanie vreckovky, úprava účesu,
pouţívanie príboru a riadu pri stolovaní a ich odkladanie.
Práce v domácnosti
Upratovanie, utieranie prachu z nábytku, zametanie a umývanie podlahy.
Ustlanie postele, skladanie pyţama.
Pranie a sušenie spodnej bielizne, vreckoviek.
Oboznámenie sa s obsluhou ţehličky, poučenie o bezpečnosti pri práci s elektrickým
spotrebičom, ţehlenie vreckoviek.
Krájanie chleba ručným krájačom, noţom.
Natieranie chleba, sendviča, vianočky, ţemle - maslom, dţemom, medom, nátierkou,
paštétou.
Krájanie a servírovanie zeleniny (rajčiny, papriky, uhorky, reďkovky).
Varenie: príprava čaju, mlieka, kakaa, bielej kávy. Vajíčko natvrdo a namäkko.
Príprava nátierky, obloţených chlebíčkov.
Varenie polievok, zemiakov.
Šitie: prišívanie gombíka, patentky, háčka.
Ošetrenie rany – odrenina, rezná rana, popáleniny.
Práce v dielni
Práce s drobným materiálom
Zdokonaľovanie praktických činností s náročnejšími úlohami.
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Zaväzovanie mašle. Prepichovanie prírodnín a iných predmetov, navliekanie na niť.
Výroba náhrdelníkov, náramkov; mozaiky a koláţe z rozličných materiálov.
Zvieratká z plodov.
Zvyšovanie poţiadaviek na presnosť práce.
Práce s papierom a kartónom
Vystrihovanie papiera podľa predkreslenej línie.
Obkresľovanie šablóny a vystrihovanie tvarov.
Vystrihovanie ozdôb, skladačiek, pásových vystrihovačiek, výroba záloţky.
Výroba mozaiky z farebného papiera.
Práce s textilom
Navliekanie nite do ihly, uzlík. Prišívanie gombíka na textil.
Strihanie textilu na koláţ, jednoduchá koláţ z rozličného materiálu.
Jednoduchý steh.
Práce s drevom
Utvrdenie učiva : povrchová úprava dreva, zatĺkanie a vyťahovanie klincov.
Stĺkanie a zlepovanie rôznych materiálov.
Vŕtanie dier do dreva pomocou vrtákov.
Spájanie dreva skrutkami. Práca so skrutkovačom.
Poučenie o bezpečnosti pri práci s náradím.
Montáţne a demontáţne práce
Zostavovanie modelov z konštrukčných stavebníc.
Demontáţ modelov, ukladanie súčiastok do škatúľ.
Modely podľa stavebnicových predlôh.
Osvojenie si názvov stavebnicových častí a nástrojov.
Pestovateľské práce
Ošetrovanie izbových rastlín.
Príprava pôdy: rýľovanie, hrabanie, úprava hriadok.
Siatie a sadenie zeleniny podľa miestnych podmienok.
Pletie záhonov, prihnojovanie, zavlaţovanie.
Pestovanie trvaliek a starostlivosť o ne.
Zber úrody a jej uskladnenie na zimu.

PROCES
Nakoľko sú veľké rozdiely v úrovni rozvoja motoriky ţiakov, vyučujúci to zohľadňuje pri
výbere úloh v jednotlivých činnostiach. Ustavične opakujeme názvy pracovných nástrojov
a učíme ţiakov poznať ich funkciu. V praktických činnostiach oboznamujeme ţiakov
s vlastnosťami dreva a porovnávame ich s vlastnosťami papiera, kartónu a látky.
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SVET PRÁCE

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Cieľom predmetu je oboznámiť ţiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia so
svetom práce, rôznymi povolaniami ľudí, naučiť ich elementárnej orientácii v povolaniach
ľudí, s ktorými sa dostanú do bezprostredného styku vo svojom ţivote.
Učíme ich váţiť si prácu kaţdého človeka.

Z charakteru postihnutia ţiaka vyplýva, ţe tieto informácie ţiakovi poskytujeme cez
konkrétne, praktické ukáţky práce. Preto sú súčasťou vyučovania tohto predmetu vychádzky
a exkurzie, pri ktorých ţiaci získavajú konkrétne poznatky z rôznych odborov pracovnej
činnosti.
V niţších ročníkoch realizujeme vyučovanie vychádzkami a pozorovaním práce v najbliţšom
okolí (obchody, zdravotné strediská, nemocnica, lekáreň, pošta, banka), vo vyšších ročníkoch
exkurziami na mestský/obecný úrad, do vzdialenejších firiem, podnikov, prevádzok v oblasti
sluţieb a poľnohospodárskych druţstiev.
Pri plánovaní exkurzií odporúčame spolupracovať s výchovným poradcom.
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7. ROČNÍK

SVET PRÁCE

CIELE

-

Získať základné informácie o povolaniach v najbliţšom okolí,
oboznámiť sa s charakteristikou práce, pracovnými podmienkami a uplatnením
v jednotlivých povolaniach na elementárnej úrovni, primeranej k chápaniu ţiakov,
naučiť ţiakov váţiť si prácu iných ľudí.

OBSAH

Povolania v oblasti obchodu a spoločného stravovania
Návšteva obchodu v blízkom okolí – pozorovanie práce zamestnancov obchodu.
Malometráţne predajne, supermarket, hypermarket (podľa miestnych moţností).
Predavač, pokladník, skladník, vedúci predajne, aranţér výkladov.
Návšteva školskej kuchyne – pozorovanie práce kuchárky a pomocného personálu.
Návšteva bufetu, cukrárne, reštaurácie.

PROCES

V kaţdom povolaní ţiakom pribliţujeme na elementárnej úrovni štyri charakteristické znaky:
pracovnú činnosť (ako pracuje), pracovné prostredie (kde pracuje), pracovné prostriedky (s
čím pracuje) a pracovné ciele, objekty (čo je cieľom práce, o čo sa stará).
Snaţíme sa, aby si ţiaci osvojili vedomosti v oblasti sveta práce, ktoré dokáţu vyuţiť
v osobnom ţivote. Pripravujeme ich v praktickom ţivote na integráciu do spoločnosti
s ohľadom na ich mentálnu úroveň
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7. ROČNÍK

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Spresňovať, rozvíjať a obohacovať získané zručnosti v základných výtvarných technikách,
pestovať vkus a zmysel pre farebnosť,
rozvíjať obrazotvornosť, fantáziu a spontánny prejav ţiaka,
zdokonaľovať schopnosť kresby postavy a uplatňovať ju v kompozícii tematických prác,
rozvíjať predstavivosť a tvorivosť pri výtvarnom vyjadrení figúr zo známych rozprávok.

OBSAH
Kresba (drievko, perko – tuš, voskový pastel, ceruza, krieda, rudka, suchý pastel, fixka)
Čo sa mi páči, čo mám rád, čo rád kreslím (zmenšovanie alebo zväčšovanie zvoleného tvaru).
Výtvarné vyjadrenie ľudskej postavy. Pokus o odlíšenie muţskej, ţenskej a detskej postavy.
Zobrazovanie ľudských a zvieracích figúr zo známej rozprávky, dotváranie pozadia - koláţ,
kombinácia techník.
Maľba ( akvarelové farby, tempery, štetec, drievko, suchý a mastný pastel)
Zachytenie reality, proporcionalita jednotlivých častí k celku (napr. zobrazovanie dopravných
prostriedkov, domov a iné).
Vyuţívanie kontrastu studených a teplých farieb pri zobrazovaní prírodnín a predmetov
dennej potreby.
Dotváranie pozadia mozaiky alebo koláţe maľbou (napr. ryba, slnečnica a iné).
Modelovanie (hlina, plastelína, modurit, cesto)
Priestorové geometrické tvary rôznych veľkostí (guľa, valec, kocka).
Vyťahovaním modelovacieho materiálu tvarovanie zvieracích a ľudských figúr.
Tvarovanie jednoduchých nádob (tanierov, misiek) z gule jej stláčaním dlaňou a vytláčaním
prstami.

PROCES
V procese vyučovania výtvarnej výchovy neustále berieme do úvahy stupeň postihnutia ţiaka
s prihliadnutím na jeho individuálne moţnosti.
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Pri téme „ Čo sa mi páči, čo mám rád, čo rád kreslím“ ako námet poslúţia hračky, zvieratká,
ľudia, domy, kvety, stromy, autá. Ţiak si vyberie jeden námet a ten nakreslí ako najmenší.
Potom zväčšuje tento námet ešte 2 krát (malý – väčší – najväčší). Alebo uplatňujeme obrátený
postup (veľký – menší – najmenší).
Ľudskú postavu môţeme tvoriť technikou koláţe strihaním, vytrhávaním a nalepovaním,
alebo kreslením a maľovaním vyuţívajúc celú plochu papiera.
Pri maľbe suchým pastelom je vhodné pouţívať papiere s drsnejším povrchom.
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7. ROČNÍK

HUDOBNÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Viesť ţiakov k uvoľnenému, plynulému spevu, k ľahkému tvoreniu tónu,
rozvíjať zmysel pre rytmus,
uvoľňovať telesno-pohybovú a spevácku motoriku ţiakov,
rozvíjať sluchové vnímanie pri počúvaní skladieb,
oboznámiť ţiakov s hudobnými nástrojmi.

OBSAH
Rytmické cvičenia, rozlišovanie výšky tónov, rozlišovanie rytmu jednoduchej melódie.
Detské ľudové a umelé piesne (Pod horou, pod horou; Zelená sa bučina; Sláviček; Fúkaj,
fúkaj fujavica; Vitaj nám, stromček náš; Snieţik sa nám chumelí; Poznáte zajka?; Červený
kacheľ a iné).
Počúvanie skladieb s vyhranenou spoločenskou funkciou (uspávanka, pochod).
Poznávanie hudobných nástrojov: klavír, husle.
Hudobno-pohybové hry a ľudové tance.

PROCES

Učíme ţiakov tvoriť ľahký tón, hospodárne dýchať, zreteľne vyslovovať a čisto intonovať.
V hudobných činnostiach vychádzame z individuálnych schopností ţiakov.
V skladbách na počúvanie učíme ţiakov rozoznávať zvuk klavíra, huslí.
Ľudové hudobno-pohybové hry ţiaci nacvičujú v súlade so základným charakterom hudby,
nejde o presný nácvik ľudových tancov. Výber piesní na spev a piesní na počúvanie moţno
doplniť regionálnou hudbou alebo hudbou podľa výberu učiteľa.
93

7. ROČNÍK

TELESNÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Rozšíriť a zdokonaliť základné lokomočné pohybové činnosti u ţiakov,
upevniť pohybové zručnosti a návyky,
posilňovať kladný vzťah k fyzickému pohybu, k športu,
vychovať k tolerantnosti, znášanlivosti a k zodpovednosti vo vzťahu k spoluţiakom,
osvojiť si jednoduché pravidlá loptových hier.

OBSAH

Zdravotné cviky
Opakovanie a obmieňanie cvikov z niţšieho a stredného stupňa.
Chôdza na stepperi, po akupresúrnom chodníku.
Bicyklovanie na rehabilitačnom bicykli.
Nácvik bicyklovania na tricykloch a bicykloch.
Kondičné cvičenia
Chôdza- upevňovanie správneho drţania tela pri chôdzi, chôdza v danom rytme aj cez nízke
prekáţky. Chôdza v zástupe, vo dvojiciach , v rade.
Chôdza po schodoch hore a dolu striedavo pravou a ľavou nohou, s predmetom v ruke.
Chôdza na mieste. Nácvik chôdze vzad.
Chôdza v prírode, po nerovnom teréne vo vzdialenosti 1 km.
Beh - prirodzený beh s vybehnutím na daný signál zo stoja, z drepu, zo sedu – 10 minút.
Plynulé zrýchľovanie a spomaľovanie behu podľa daného tempa, zmeny smeru udávaného pri
behu. Beh okolo mét, beh po kruţnici, beh po „osmičke“.
Skoky – poskoky na mieste i z miesta daným smerom, znoţmo i striedavo.
Preskok nízkych prekáţok, napnutej mäkkej gumy do výšky 30 cm.
Zoskok z výšky 40 cm na mäkkú podloţku do drepu.
Skok do diaľky: preskok medzery medzi dvoma ţinenkami bez rozbehu i s krátkym
rozbehom.
Skok do diaľky do pieskoviska.
Lezenie – zdokonaľovanie skôr osvojených druhov lezenia, podliezania, preliezania.
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Výstup po šikmej lavičke lezením.
Zliezanie prírodných prekáţok.
Hádzanie a chytanie- zdokonaľovanie hádzania a chytania, gúľanie lopty do cieľa,
Hod lopty do diaľky horným oblúkom, hádzanie a chytanie lopty odrazenej od zeme.
Prehadzovanie cez vyššie prekáţky, cez obruče.
Gymnastické cvičenia – chôdza po švédskej lavičke s dvoma prekáţkami rozmiestnenými na
lavičke. Cvičenia rovnováhy a obratnosti. Chôdza po zavesenej lavičke.
Výskok na tri diely švédskej debny do vzporu kľačmo, z kľaku stoj.
Zdvíhanie plnej lopty v kľaku a v stoji, gúľanie a priťahovanie plnej lopty v kľaku.
Základy akrobatických cvičení
Kolíska, prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podloţke s napnutými nohami, prevaľovanie.
Kotúľ vpred so správnym zbalením, aj na tvrdej podloţke.
Nácvik ľahu vznesmo zo sedu skrčmo kolískou vzad.
Rýchle zmeny polôh a postojov.
Rovnováţne postoje. Rovnováţne cvičenia na dvoch a jednej dolnej končatine. Rovnováha pri
pohybe z miesta.
Sezónne činnosti
V zimnom období hry na snehu, chôdza po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie, bobovanie
z mierneho svahu.
V jarnom a letnom období turistika zameraná na chôdzu s prekonávaním terénnych prekáţok,
preliezanie, podliezanie, preskakovanie nízkych prekáţok, dvíhanie a prenášanie drobných
predmetov.
Hry a súťaţe na orientáciu v teréne.
Odporúča sa plávanie ţiakov - podľa moţností školy.
Kolektívne činnosti
Naháňačky. Loptové hry s jednoduchými pravidlami zamerané na hádzanie, chytanie,
podávanie, prihrávku obojruč trčením, vrchné chytenie obojruč a hry spojené s rýchlym
behom. Poznávanie a osvojovanie si jednoduchých pravidiel hier.
Hudobno – pohybové hry
Cval bokom a vpred. Prísunný krok vpred i vzad.
Vyjadrenie trojštvrťového taktu potleskom, podupom, trojdupom.
Pohybové vyjadrenie pomov: vysoko, nízko, ticho, silno.
Kondičné a relaxačné cvičenia
Opakovanie a obmieňanie cvikov zameraných na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej
končatiny, trupu, na celkovú relaxáciu, prehĺbené lokálne dýchanie, uvoľnené vydychovanie,
aktivity na psychické uvoľnenie.
Kondičné cvičenia realizujeme aj v zimnej a letnej prírode.
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PROCES

Vyrovnávacie, uvoľňovacie a kompenzačné cvičenia odporúčame zaraďovať aj do
záverečných častí vyučovacích hodín.
Pri sezónnych cvičeniach si ţiaci osvojujú techniku presunu v nerovnom teréne, zručnosť
a bezpečnosť presunu po snehu a ľade, orientáciu v prírode.
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3. ROČNÍK

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ

CIELE

-

Stimulovať komunikáciu ţiaka v sociálnej interakcii,
rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť,
rozvíjať porozumenie reči,
podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov ţiaka,
podporovať verbálnu i neverbálnu formu komunikácie ţiaka,

- naučiť ţiaka základy čítania.

OBSAH

Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti ţiaka stimulujeme a rozvíjame
nasledovné oblasti:
Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti
Hry s nerečovými zvukmi, rozlišovanie rôznych druhov zvukov (zvuky zvierat, štrnganie,
búchanie, šuchot, zvonček, píšťalka a pod.), rozlišovanie intenzity a smeru prichádzajúcich
zvukov.
Rozlišovanie zvukov reči, rytmizovanie slabík. Hry so zmenami melódie a tempa reči.
Rozlišovanie prvej hlásky v slove.
Porozumenie reči
Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie
pojmov a ich vzájomných súvislostí. Komentovanie „tu a teraz“. Kategorizovanie pojmov
podľa daných kritérií.
Pri hrách sa odporúča pouţívať názorné skutočné predmety, ich miniatúry alebo primerané
ilustrácie a obrázky. Postupujeme od poznávania skutočných predmetov k obrázkom.
Rozvíjanie expresívnej reči
Námetové hry, pri ktorých ţiak môţe komentovať svoju činnosť. Vo všetkých hrách
kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spolukomentovanie s pomocou
učiteľky.
Vytváranie situácií z beţného ţivota tak, aby ich mohli ţiaci lepšie pochopiť a komentovať
a tým si upevňovať slovnú zásobu. Jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov
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v prostredí školy a rodiny, jednoduché komentovanie vykonávaných alebo prebiehajúcich
činností a situácií. Tvorenie jednoslovných a dvojslovných viet, slovných pomenovaní.
Jednoduchý rozhovor, striedanie role s komunikačným partnerom, odpoveď na otázku.
Jednoduché rozprávanie záţitku. Práca s detskými ilustrovanými knihami, leporelami,
pestovanie vzťahu ku knihám.
Rozvíjanie schopností potrebných pre základy čítania
Diferencovanie obrázkov, symbolov alebo znakov. Schematické znázornenie slov.
Rytmizovanie riekaniek a detských pesničiek.
Rozvíjanie schopnosti orientácie v priestore a v rovine (chápanie a vyjadrenie polohy
predmetu hore, dolu, v prostriedku; sledovanie a ukladanie prvkov v rade zľava doprava.
Pre osvojovanie čítania analyticko-syntetickou i globálnou metódou je nevyhnutné
dosiahnutie určitej úrovne fonologického uvedomenia. Preto je potrebné hrovou formou
rozvíjať schopnosť diferencovať zvuky reči (slabiky, hlásky a ich dĺţku).
Nácvik čítania písmena a, A vo funkcii spojky s obrázkami. Ak individuálne schopnosti
ţiaka nedovoľujú osvojovanie si všetkých tvarov písmen, odporúča sa čítanie a písanie len
veľkých tlačených písmen.

PROCES

Ţiakovi je potrebné umoţniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované schopnosti
a tieto v komunikácii stimulovať a rozvíjať.
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti sa prelína celým vyučovacím procesom a zároveň témy
preberané v predmete RKS by mali byť v súlade s témami preberanými najmä v predmete
vecné učenie, rozvíjanie grafomotorických zručností a rozvíjanie sociálnych zručností. Na
hodine RKS sa učiteľ má so ţiakmi zamerať na porozumenie pojmov a súvislostí
a precvičovanie ich pouţívania v komunikácii. Ţiaci vzdelávaní vo variante C si v rámci
predmetu RKS osvojujú aj čítanie.
Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. Túto formu
vyučovania moţno realizovať na vyučovacej hodine alebo v bloku, v priestoroch triedy alebo
v prirodzenom prostredí, ktoré súvisí s komunikačným obsahom alebo témou.
U ţiakov, ktorých hovorená reč je nezrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci, zaraďujeme
prvky AAK.
Nakoľko praktické pouţívanie prvkov AAK si vyţaduje určitú úroveň rozvoja motorických
schopností, zaraďujeme medzi aktivity v predmete RKS cvičenia hrubej i jemnej motoriky,
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koordinačné cvičenia, hry na tréning imitácie pohybov a pod. Pre podporu výkonu hovorenej
reči odporúčame zaradenie cvikov na správne dýchanie a rozvíjanie motoriky artikulačných
orgánov vo forme hry, ktoré je vhodné pripravovať v spolupráci s logopédom.
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3. ROČNÍK

ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ

CIELE

-

Rozvíjať spoluprácu pri vykonávaní hygienických návykov,
rozvíjať základy sociálnych interakcií,
rozvíjať základy neverbálnej imitácie,
podporovať samostatnosť v oblasti sebaobsluhy,
učiť sa vyjadrovať súhlas a nesúhlas prijateľným spôsobom.

OBSAH

Rozvíjanie sociálnych interakcií so spoluţiakmi prostredníctvom krátkych hier.
Vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu prijateľným spôsobom v interakcii s inou osobou.
Primerané reagovanie na výzvu inej osoby.
Rozvíjanie schopnosti nadväzovania vzťahov k osobám v školskom prostredí.
Rozlišovanie známych a neznámych osôb.
Spolupráca ţiaka pri vykonávaní hygienických návykov.
Rozvíjanie samostatnosti pri stravovaní.
Imitovanie činností dospelých spojených s predmetom.
Rozvíjanie schopnosti počúvať krátky príbeh, počúvať iné osoby a pamätať si mená hlavných
postáv z príbehu.

PROCES

Schopnosť počúvať nacvičujeme na krátkych, jednoduchých príbehoch, opakujúcich sa
dejoch, v ktorých vystupujú najviac 2- 3 postavy.
Podľa individuálnych kapacít ţiaka učíme spolupracovať pri jednoduchých domácich
činnostiach.
Učíme ţiaka nazývať spoluţiakov v triede krstným menom, pomenovať osoby, s ktorými
prichádza do kontaktu v školskom prostredí.
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3. ROČNÍK

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ

CIELE

- Zlepšiť hrubú motoriku rúk,
- rozvíjať psychomotorické schopnosti a jemnú pohybovú koordináciu potrebnú na
vyučovanie písania,
- upevňovať schopnosť správneho drţania písacích potrieb.

OBSAH

Upevňovanie správneho sedenia a drţania písacích potrieb.
Rehabilitačná grafomotorika – uvoľňovacie a relaxačné cvičenia.
Precvičovanie tvarov: horné a dolné oblúky, vodorovné čiary, šikmé čiary, krúţenie okolo
stredu.
Nácvik krúţkov, oválov, vlnoviek, slučiek.
Rozlišovanie veľkých a malých tvarov.
Obťahovanie písaných tvarov.
Nácvik samostatného písania jednotlivých tvarov.

PROCES

Pri grafomotorických činnostiach pouţívame mäkké ceruzky, pouţívame fólie, na ktoré ţiak
píše zmazateľnou fixkou. Grafický záznam vhodne motivujeme a sprevádzame slovom.
Postupne zvyšujeme nároky na presnosť vykonania.
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3. ROČNÍK

VECNÉ UČENIE
CIELE
-

Poznať osobné údaje,
orientovať sa v priestore školy,
orientovať sa v čase,
pomenovať niektoré časti ľudského tela,
poznať a pomenovať niektoré rastliny a zvieratá,
uvedomovať si premenlivosť počasia,
orientovať sa v beţných ţivotných situáciách.

OBSAH
Základná orientácia
Poznanie svojho mena a priezviska, mená svojich rodičov, spoluţiakov, učiteľa, príp.
vychovávateľa.
Orientácia v priestore triedy , budovy školy, jedálne, telocvične.
Poznávanie a pomenovanie zariadenia triedy, jedálne.
Porozumenie najjednoduchším časovým údajom: deň – noc, ráno – večer, teraz – potom.
Reţim dňa.
Pomenovanie častí vlastného tela: hlava, trup, ruky, nohy, pomenovanie častí tela iných osôb.
Poznávanie prírody
Domáce zvieratá: mačka, pes, prasa, koza, sliepka, kohút.
Voľne ţijúce zvieratá: myš, medveď, líška, zajac.
Vtáky a hmyz: vrabec, lastovička, sýkorka, mucha, motýľ, včela.
Rastliny : kvety (ruţa, tulipán, narcis) a stromy (jabloň, hruška, slivka).
Diferenciácia chutí a vône.
Pozorovanie zmien v prírode: ročné obdobia.
Pozorovanie zmien počasia: slnko, dáţď, vietor, sneh.
Prírodné úkazy: búrka (blýskanie, hrmenie).
Orientácia v beţných ţivotných situáciách
Verejná doprava: nastupovanie a vystupovanie, kúpa cestovného lístka.
Chodenie po chodníku, prechádzanie cez cestu.
Telefonovanie: vytočenie čísla s pomocou, pozdrav, predstavenie, rozhovor, ukončenie.
Orientácia v obchode: správanie sa v obchode, nakupovanie, platenie.
Rozoznávanie ďalších obchodov.
Rozpoznávanie ďalších potravín.
Oboznamovanie sa s mincami: 1 €, 2 €.
Návšteva lekára: poznať úlohu lekára, zdravotnej sestry, správanie v čakárni a ordinácii.
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PROCES

Prírodu ţiaci spoznávajú v priamom kontakte na základe zmyslového vnímania. Poznávajú
prírodné javy a zmeny v prírode. Učia sa orientovať v beţných situáciách. Pri preberaní
nového učiva nadväzujeme na osvojené učivo podľa individuálnych schopností ţiaka.
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3. ROČNÍK

MATEMATIKA

CIELE

-

Vedieť tvoriť skupiny z rozličných predmetov,
zdokonaľovať sa v zisťovaní podobnosti a rozdielov,
osvojiť rozlišovanie a pomenovanie farieb,
vedieť sa orientovať v priestore,
pochopiť mnoţstvo 3.

OBSAH

Priraďovanie predmetov k tomu, čo ich dopĺňa – vytváranie dvojíc a párov.
Triedenie predmetov podľa vlastností: mnoţstvo, veľkosť, farba, tvar.
Osvojovanie pojmov málo – veľa.
Orientácia v priestore: utvrdzovanie pojmov dopredu- dozadu, hore – dolu.
Číslo 3. Počítanie do 3. Čítanie a písanie číslice 3.
Priraďovanie predmetov k číslu 3, priraďovanie čísla k predmetom.
Vytváranie skupín o danom počte predmetov.

PROCES

Podľa individuálnych schopností ţiaka vyberáme najprijateľnejšie metódy a formy na
osvojenie učiva.
Individuálne môţeme zvyšovať triedenie predmetov do viacerých skupín, podľa viacerých
kritérií. Učivo upevňujeme prostredníctvom riešenia úloh, ktoré zodpovedajú individuálnej
úrovni ţiaka.
Utvrdzujeme pomenovanie základných farieb.
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3. ROČNÍK

PRACOVNÉ VYUČOVANIE

CIELE
-

Utvárať základné hygienické návyky,
utvárať základné samoobsluţné činnosti,
utvárať základné návyky pri stolovaní,
rozvíjať hrubú a jemnú motoriku
utvárať základné pracovné zručnosti,
pomenovať zariadenie kuchyne,
oboznamovať sa s bezpečnosťou práce v kuchyni,
rozlišovať rôzne materiály,
adekvátne pouţívať predmety.

OBSAH
Sebaobsluţné činnosti
Osvojovanie si hygienických návykov s pomocou: umývanie a utieranie tváre, rúk, česanie,
úprava zovňajšku.
Pouţívanie hygienických potrieb, vytváranie zručnosti pri manipulácii s nimi.
Púšťanie a zastavovanie vody.
Pouţívanie WC, toaletného papiera, splachovanie.
Obliekanie a vyzliekanie odevu s pomocou.
Rozopnutie veľkého gombíka s pomocou, sťahovanie zipsu.
Obúvanie a vyzúvanie s pomocou, pouţívanie suchého zipsu.
Osvojenie si základných stravovacích návykov, jedenie s pomocou, pouţívanie rúk pri jedení.
Spolupráca pri kŕmení, nácvik samostatného jedenia.
Nácvik pitia z pohára.

Práce v domácnosti
Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou.
Upratovanie hračiek s pomocou.
Odkladanie odevu a obuvi s pomocou.
Práca v kuchyni – oboznámenie sa so zariadením, jeho pomenovanie.
Zapínanie a vypínanie osvetlenia.
Nácvik utierania prachu, polievania kvetov.
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Práce v dielni
Rozlišovanie rôznych materiálov: papier, textil, drevo, plastelína, hlina a iné.
Trhanie a krčenie papiera.
Manipulácia s kockami: ukladanie na seba, vedľa seba.
Manipulácia s predmetmi: dvíhanie, prenášanie, vkladanie.
Skladanie jednoduchého puzzle.
Skrutkovanie do perforovanej dosky.
Navliekanie rôznych predmetov : veľké korále, krúţky.
Oboznámenie sa s detským náradím a náčiním (kladivko, valček, lyţička, pohár a iné).

PROCES
Pokračujeme v nacvičovaní adekvátneho pouţívania predmetov dennej potreby.
Snaţíme sa o zvyšovanie samostatnosti ţiakov pri sebaobsluţných činnostiach.
Pri pracovných činnostiach zapájame reč vo forme verbalizácie vykonávanej činnosti.
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3. ROČNÍK

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

CIELE
-

Rozvíjať hrubú a jemnú motoriku rúk a prstov,
rozvíjať koordinovaný pohyb rúk,
rozvíjať senzomotorickú koordináciu,
rozvíjať zmyslové vnímanie,
rozvíjať tvorivosť a grafomotorické zručnosti.

OBSAH
Kresba (mäkká ceruzka, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel)
Správne drţanie ceruzky, napodobňovanie jednoduchých tvarov.
Obkresľovanie foriem – bodky, prerušované čiary.
Prekresľovanie zvislých a vodorovných čiar, kruhov a špirál.
Rozlišovanie základných farieb.
Vyfarbovanie obrázkov a predkreslených tvarov – maľovanky.
Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, tempery, prstové farby)
Liatie, kvapkanie, otláčanie, fŕkanie farby.
Zapúšťanie farby do navlhčeného podkladu. Rozfukovať farebné škvrny.
Maľovanie prstom prstovými farbami, tvorenie odtlačkov prsta, dlane, chodidla.
Modelovanie (plastelína, modurit, cesto a iné modelovacie materiály)
Manipulácia s modelovacími materiálmi: miesenie, stláčanie, šúľanie, ťapkanie, vyťahovanie,
gúľanie.
Modelovanie gule medzi dlaňami krúţivým pohybom rúk, medzi dlaňou a podloţkou
krúţivým pohybom rúk. Postupne uplatňovať schopnosť splošťovať guľu.
Ohýbanie okrajov placky, vytváranie jednoduchých predmetov (miska, tanier).
Váľanie valčeka medzi dlaňami, medzi dlaňou a podloţkou priamymi pohybmi rúk,
spracovanie valčeka rovnomerným tlakom rúk.
Vyštipovanie malých kúskov z plastelíny.

PROCES
Námety ţiakom vyberáme na základe záţitkov zo spoločných vychádzok a spoločnej činnosti.
Ţiaci môţu modelovať aj na pieskovisku a pieskovom stole.
Na rozvinutie grafického pohybu vyuţívame voľné kreslenie (vertikálne a horizontálne čiary,
oblúky, kruhy).
Postupne učíme ţiakov odpútavať sa od umiestňovania kresby len na spodnom okraji papier
a umiestňovať kresbu na celej ploche papiera.
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3. ROČNÍK

HUDOBNÁ VÝCHOVA

CIELE
- Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú diferenciáciu,
senzomotorické schopnosti,
- nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudby,
- prebúdzať záujem o hudbu na princípe detskej hry,
- uvoľňovať motoriku a rozvíjať zmysel pre rytmus.

OBSAH
Rozvoj pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária.
Vyludzovaniu zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch Orffovho inštrumentária
(paličky, bubon).
Rytmizácia jednoduchých riekaniek (Medveďku, daj labku; Haju, haju, hajušky a iné).
Jednoduché hry so spevom (Tanček; Na ručníček; a iné).
Nácvik piesní (Prší, prší; Bola babka; Čo by koza neskákala; Bude zima; Išla sova na tanec
a iné).
Počúvanie reprodukovanej hudby – detské piesne, ľudové piesne (Varila myšička kašičku;
Jeden kováč kuje; Kvá, kvá, kvačica a iné).

PROCES

Vyberáme jednoduché ľudové piesne, ktoré sa deti ľahšie naučia.
Snaţíme sa s nimi spievať kaţdý deň.
Rozvíjame hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre tonalitu a rytmus.
Realizáciou hudobno-pohybových hier, piesní a rečňovaniek uvoľňujeme telesnú, pohybovú
a spevácku motoriku ţiakov.
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3. ROČNÍK

ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA

CIELE

- Aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických úkonov v súvislosti s telovýchovnými
aktivitami,
- vytváranie sebakontroly,
- učenie prijímania pravidiel,
- učenie prispôsobiť sa poţiadavkám skupiny,
- učenie poradovosti,
- uvedomenie si vlastného tela,
- vykonávanie aktivít napodobňovaním.

OBSAH

Riekanky a detské piesne spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít.
Hry: rolové, kontaktné.
Chôdza: zdokonaľovanie vzpriamenej chôdze so vzpriameným drţaním tela a so správnym
postavením hlavy. Posilňovanie chodidla cvičením chôdze naboso.
Chôdza bez pomoci daným smerom.
Nosenie a ťahanie hračky počas chôdze.
Chôdza hore a dolu po schodoch.
Pochodovanie po vizualizovanej trase.
Vystupovanie po mierne šikmej ploche a po zvýšenej rovine.
Prekračovanie čiary pri chôdzi.
Lezenie: ľubovoľným smerom dopredu, lezenie po vizualizovanej trase.
Podliezanie prekáţok. Preliezanie nízkej prekáţky.
Lezenie po mierne šikmej ploche.
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Beh: zdokonaľovanie tichého našľapovania pri behu.
Beh v skupinke za učiteľom, zmeny smeru behu.
Beh vo voľnom útvare s vyhýbaním sa prekáţkam.
Beh k stanovenej méte.
Nácvik vybehnutia na dohovorený signál.
Kolektívne hry spojené s chôdzou a behom.
Skoky: poskoky znoţmo na mieste, z miesta, s otočením.
Skok cez čiaru.
Poskoky v podrepe s perovaním a koordinovanými prípravnými pohybmi paţí.
Preskakovanie nízkej prekáţky z miesta.
Hádzanie a chytanie: nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi.
Kotúľanie lopty daným smerom k učiteľovi, kotúľanie lopty po šikmej ploche.
Nácvik chytania lopty hodenej učiteľom.
Hádzanie lopty do terča a na cieľ.
Prehadzovanie ľahkých predmetov (papierové gule, lastovičky, penové loptičky) ponad
vysokú prekáţku.
Kolektívne hry s vyuţitím lopty: gúľanie, podávanie, chytanie.
Sezónne činnosti:
V zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, kĺzanie na snehu, na ľade,
sánkovanie na miernom svahu.
V jarnom a letnom období turistika.
Odporúčame plávanie (podľa moţností školy).

PROCES

Účinnou metódou osvojovania pohybových úkonov ţiaka je imitácia pohybov učiteľa.
Počas hodiny sa snaţíme zabezpečiť dostatočnú a rozmanitú pohybovú aktivitu ţiaka
a plynulé striedanie fázy jednoduchej telesnej záťaţe a fázy odpočinku.
Zohľadňujeme individuálne moţnosti ţiakov.
Prostredníctvom skokov rozvíjame odvahu ţiakov.
Pomáhame prekonávať strach z jazdy na sánkach.
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7. ROČNÍK

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ

CIELE
-

Stimulovať komunikáciu ţiaka v sociálnej interakcii,
rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť,
rozvíjať porozumenie reči,
podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov ţiaka,
podporovať verbálnu i neverbálnu formu komunikácie ţiaka,
naučiť ţiaka základy čítania.

OBSAH
Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti ţiaka stimulujeme a rozvíjame
nasledovné oblasti:
Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej schopnosti
Hry s nerečovými zvukmi, rozlišovanie rôznych druhov zvukov (zvuky zvierat, štrnganie,
búchanie, šuchot, zvonček, píšťalka a pod.), rozlišovanie intenzity a smeru prichádzajúcich
zvukov.
Rozlišovanie zvukov reči, rytmizovanie slabík. Rozlišovanie poradia hlások v slove.
Porozumenie reči
Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie
pojmov a ich vzájomných súvislostí. Komentovanie aj takých činností a dejov, ktoré sa
odohrali v minulosti. Kategorizovanie pojmov podľa daných kritérií.
Počúvanie krátkych
dramatizáciou.

príbehov

s porozumením,

podporených

ilustráciami

alebo

Rozvíjanie expresívnej reči
Námetové hry, pri ktorých ţiak môţe komentovať svoju činnosť. Vo všetkých hrách
kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spoločné komentovanie s pomocou
učiteľky.
Vytváranie situácií z beţného ţivota tak, aby ich mohli ţiaci lepšie pochopiť a komentovať
a tým si upevňovať slovnú zásobu. Jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov
v prostredí školy a rodiny, jednoduché komentovanie vykonávaných alebo prebiehajúcich
činností a situácií. Tvorenie dvojslovných a trojslovných viet, slovných pomenovaní.
Rozvíjanie jazykového citu. Tvorenie záporu. Tvorenie otázok v rozhovoroch spojených
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s konkrétnymi situáciami a v námetových hrách. Krátke jednoduché príbehy, rozvíjanie
chápania časovej následnosti dejov. Vyjadrenie minulosti a budúcnosti.
Jednoduchý rozhovor, striedanie role s komunikačným partnerom, odpoveď na otázku.
Jednoduché rozprávanie záţitku alebo reprodukcia príbehu podľa obrázkov s pomocou
učiteľky. Práca s detskými ilustrovanými knihami, leporelami, pestovanie vzťahu ku
knihám a k čítaniu.
Rozvíjanie schopností potrebných pre základy čítania
Diferencovanie obrázkov, symbolov alebo znakov. Schematické znázornenie slov.
Rytmizovanie riekaniek a detských pesničiek.
Rozvíjanie schopnosti orientácie v priestore a v rovine (chápanie a vyjadrenie polohy
predmetu hore, dolu, v prostriedku; sledovanie a ukladanie prvkov v rade zľava doprava.
Pre osvojovanie čítania analyticko-syntetickou i globálnou metódou je nevyhnutné
dosiahnutie určitej úrovne fonologického uvedomenia. Preto je potrebné hrovou formou
rozvíjať schopnosť diferencovať zvuky reči (slabiky, hlásky a ich dĺţku).
Ak individuálne schopnosti ţiaka nedovoľujú osvojovanie si všetkých tvarov písmen,
odporúča sa čítanie a písanie len veľkých tlačených písmen.
Skladanie slabík mama, mami, mame, máme.
Precvičenie hlásky a písmena l, L, skladanie slabík la, le, li, lo, lu do slov.
Čítanie dvojslabičných slov.
Osvojovanie čítania o, O.
Čítanie uţ osvojených písaných slabík. (me, mi, le, li, lo, lu)
Rozlišovanie začiatočnej hlásky v slove sluchovou analýzou.

PROCES
Ţiakovi je potrebné umoţniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované schopnosti
a tieto v komunikácii stimulovať a rozvíjať.
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti sa prelína celým vyučovacím procesom a zároveň témy
preberané v predmete RKS by mali byť v súlade s témami preberanými najmä v predmete
vecné učenie, rozvíjanie grafomotorických zručností a rozvíjanie sociálnych zručností. Na
hodine RKS sa učiteľ má so ţiakmi zamerať na porozumenie pojmov a súvislostí
a precvičovanie ich pouţívania v komunikácii. Ţiaci vzdelávaní vo variante C si v rámci
predmetu RKS osvojujú aj čítanie.
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Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. Túto formu
vyučovania moţno realizovať na vyučovacej hodine alebo v bloku, v priestoroch triedy alebo
v prirodzenom prostredí, ktoré súvisí s komunikačným obsahom alebo témou.
U ţiakov, ktorých hovorená reč je nezrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci, zaraďujeme
prvky AAK.
Nakoľko praktické pouţívanie prvkov AAK si vyţaduje určitú úroveň rozvoja motorických
schopností, zaraďujeme medzi aktivity v predmete RKS cvičenia hrubej i jemnej motoriky,
koordinačné cvičenia, hry na tréning imitácie pohybov a pod. Pre podporu výkonu hovorenej
reči odporúčame zaradenie cvikov na správne dýchanie a rozvíjanie motoriky artikulačných
orgánov vo forme hry, ktoré je vhodné pripravovať v spolupráci s logopédom.
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7. ROČNÍK

ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ

CIELE

-

Rozvíjať schopnosť kooperácie so spoluţiakmi,
samostatnejšie nadväzovať, udrţať a ukončiť sociálne interakcie s inými deťmi,
osvojiť si základné pravidlá spoločenského správania,
vedieť sprostredkovať vedomosti o sebe okoliu prijateľným spôsobom,
vedieť pomenovať rolu osoby v rodine, v škole, v spoločnosti.

OBSAH

Osvojovanie si pravidiel spoločenského správania:
vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu, pozdrav, prosba, poďakovanie a ospravedlnenie
v sociálnych situáciách s deťmi i dospelými.
Vyjadrovanie svojich vlastných citov prijateľným spôsobom.
Poznávanie a rozlišovanie kladných a záporných vlastností formou dramatického prejavu.
Osvojovanie si základných osobných údajov a ich vyjadrovanie primeranými komunikačnými
prostriedkami (meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, mená súrodencov).
Pomenovanie rolí osôb v rodine, v škole, v spoločnosti (rodič, učiteľ, ţiak, školník, lekár
a iné).

PROCES

Neustále vedieme ţiakov k trpezlivosti, k schopnosti čakať na uspokojenie svojich potrieb.
Rozvíjame schopnosť ţiaka spolupracovať s ostatnými a v priebehu celého roka ich
učíme dodrţiavať základné pravidlá spoločenského správania v interakcii s rôznymi osobami.
Naďalej odstraňujeme zlozvyky.
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7. ROČNÍK

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ

CIELE

-

Upevňovať hygienické návyky pri písaní,
rozvíjať psychomotorické schopnosti a jemnú pohybovú koordináciu rúk,
rozvíjať koordináciu zrak – ruka pri písaní,
vedieť udrţať ceruzu a pero pri písaní v liniatúre.

OBSAH

Uvoľňovacie a relaxačné cvičenia horných končatín.
Obkresľovanie predkreslených geometrických tvarov.
Opakovanie nacvičených tvarov.
Upevnenie písania tvaru písmen e, m, i, o, u.
Precvičovanie písania písmena l.
Nacvičovanie písania slabík em, im, el, il, om, um, ol, ul.
Nacvičovanie písania písmena a, o.

PROCES

Pri písaní vyuţívame rytmické riekanky, grafický záznam motivujeme a správádzame slovom.
Snaţíme sa o postupné zmenšovanie a spresňovanie písaných tvarov.
Pestujeme a upevňujeme u ţiakov hygienické návyky správneho sedenia pri písaní,
dodrţiavania optimálnej vzdialenosti očí od správne umiestneného papiera, písanky, správne
a ľahko drţať ceruzku a pero pri písaní.
Ak postihnutie dieťaťa znemoţňuje zvládať grafomotorickú náročnosť písania, odporúčame
zaradiť prácu s PC.
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7. ROČNÍK

VECNÉ UČENIE

CIELE

-

Poznať svoje osobné údaje a mená blízkych ľudí,
orientovať sa v blízkom priestore,
orientovať sa v čase,
poznať ďalšie rastliny miestnej oblasti,
poznať ďalšie zvieratá miestnej oblasti,
orientovať sa v beţných ţivotných situáciách.

OBSAH

Základná orientácia
Poznávanie základných osobných údajov: meno, priezvisko, vek, adresa bydliska.
Poznávanie mena a priezviska blízkych osôb.
Rozlišovanie ľudí podľa pohlavia a veku.
Orientácia v čase : názvy mesiacov.
Orientácia v priestore: pohybovanie sa v priestore podľa pokynov - von, dnu, hore, dole.
Poznávanie najbliţšieho okolia školy: spoznávanie blízkych objektov.
Nácvik pravo-ľavej orientácie (pravá a ľavá ruka).
Poznávanie vlastného tela : vymenovať a ukázať na sebe a na spoluţiakovi osem častí
ľudského tela. Vymenovať časti ľudskej tváre (oči, uši, nos, ústa, jazyk, zuby).
Poznávanie prírody
Ţivá a neţivá príroda.
Neţivá príroda : voda, vzduch, pôda, kamene, piesok.
Ţivá príroda: rastliny, ţivočíchy, ľudia.
Rastliny: poznávanie ďalších stromov a kvetov: ihličnaté (jedľa), listnaté (lipa).
Zvieratá: poznávanie ďalších domácich (holub domáci, králik domáci) a voľne ţijúcich
zvierat (ryba, sova, had, ţaba).
Úţitok z domácich zvierat, starostlivosť o domáce zvieratá.
Orientácia v beţných ţivotných situáciách
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Rozlišovanie dopravných prostriedkov, cestovanie v dopravnom prostriedku na dlhšiu trasu,
kúpa cestovného lístka.
Nacvičovanie vyuţívania informačných sluţieb k vlakom a autobusom.
Telefonovanie: poznať telefónne číslo domov, vedieť vytočiť/vyťukať číslo. Nácvik
pouţívania mobilného telefónu.
Poznávanie telefónnych čísel tiesňového volania: 150, 155, 158.
Pošta: samostatná orientácia na pošte. Posielanie pohľadnice, listu s pomocou.
Obchod : zvládnuť jednoduchý nákup s pomocou, platenie pri pokladni s pomocou.
Oboznámenie sa s verejnými sluţbami. Holičstvo, kaderníctvo- vyuţitie sluţieb s pomocou.
Objednávanie jedla a pitia s pomocou/samostatne.
Vyhľadávanie a objednávanie ubytovania.
Nácvik privolávania lekárskej pomoci.
Návšteva detského lekára, zubného lekára, vyzdvihnutie liekov na recept s pomocou.
Nácvik ošetrovania drobného poranenia.

PROCES

Ţiaci spoľahlivo rozlišujú príbuzenské vzťahy (rodičia, súrodenci, starí rodičia, strýko, teta)
Naďalej upevňujeme u ţiakov názvy ročných období a dní v týţdni.
Učia sa bezpečne orientovať v dopravnom prostriedku, v obchode, na pošte, v zdravotníckom
zariadení, poznajú pojmy lekársky predpis, lieky, kartička poistenca.
Poznávajú rozdiel v spôsobe nákupu v obchode s predavačom a v samoobsluhe.
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ETICKÁ

VÝCHOVA

PRE ŢIAKOV S ŤAŢKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

119

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Etická výchova predstavuje vyskúšaný a overený výchovný model, ucelený program vedúci
ţiakov k pozitívnym hodnotám a k ich uplatneniu v beţnom ţivote.
Etická výchova pomáha ţiakom rozvíjať svoju identitu, poznať svoje silné a slabé stránky,
zároveň ich učiť pochopiť a akceptovať druhých, vytvárať pozitívne vzťahy a prevziať
zodpovednosť za seba. Vďaka týmto cieľom etická výchova pripravuje aj ţiakov
s mentálnym postihnutím na ţivot v rodine, v skupine ľudí.
Pozitívne ovplyvňuje hodnotovú orientáciu ţiaka, podporuje osvojenie si ţiadúceho
správania.
Cieľom etickej výchovy je v rámci moţností nahradiť ţiakom chýbajúce pozitívne skúsenosti,
vrátiť im pocit dôvery v seba i okolie, pomáha im nadobudnúť zdravé sebavedomie, učiť ich
vychádzať s rovesníkmi, podporovať rozvoj pozitívnych osobnostných vlastností,
oboznamovať a pomôcť zvnútorňovať prosociálne hodnoty a postoje.
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7. ROČNÍK

ETICKÁ VÝCHOVA

CIELE

- Osvojiť si základné komunikačné zručnosti,
- osvojiť si základy spoločenského správania,
- získať pozitívne skúsenosti podporujúce sebadôveru a iniciatívu.

OBSAH

I. Verbálna a neverbálna komunikácia
Spolupráca
Zoznámenie sa medzi sebou. Hry a aktivity podporujúce spoluprácu.
Zrakový kontakt
Uvedomiť si význam zrakového kontaktu. Hovoríme nielen slovami, ale aj očami, mimikou,
výrazom tváre.
Úsmev
Uvedomiť si význam úsmevu. Urobiť rôzne úkony s úsmevom, tie isté bez úsmevu (poprosiť,
poďakovať, prikázať a iné).
Pozdrav
Pozdrav je prejavom úcty a priateľstva. Pozdravom nadväzujeme kontakt. K pozdravu patrí aj
zrakový kontakt a úsmev.
Podanie ruky – správny stisk ruky, trvanie stisku ruky.
Otázka a prosba
Osvojiť si základné prvky komunikácie.
Otázka - môţe byť výzvou k priateľstvu, posolstvom druhého, ţe nás zaujíma sám on, to čo
robí, čo si myslí.
Prosba – vedieť milo, skromne poprosiť, ale bez poniţovania seba samého.
Poďakovanie a ospravedlnenie
Osvojiť si základné prvky komunikácie. Poďakovať a ospravedlniť sa sú základné
podmienky ľudského spolunaţívania. Vedieť sa ospravedlniť, ak sme sa dopustili chyby.
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Rozhovor
Vedieť začať, udrţiavať a ukončiť rozhovor. Zreteľný zrakový kontakt, primeraný výraz
tváre, postoj prijímania a vysielania: orientácia tela k partnerovi, primeraná vzdialenosť,
pokoj, zdrţiavanie sa nedočkavých pohybov, neskákať druhému do reči.
Počúvanie
Precvičiť pozorné počúvanie. Poukázať na komunikačné chyby. Pri rozhovore udrţiavať
zrakový kontakt s partnerom. Pri rozhovore s viacerými ľuďmi pozerať striedavo na všetkých
členov skupiny (modelové situácie).
Pravda a loţ
Rozlíšiť pravdu od lţi. Záţitkovým spôsobom si uvedomiť negatívne dôsledky lţi.
Prečo je loţ nesprávna, prečo ľudia klamú (modelové situácie).

PROCES

Snaţíme sa, aby si ţiaci osvojili základné spôsobilosti neverbálnej komunikácie, ako sú
zrakový kontakt, úsmev a podanie ruky.
Ţiakov učíme, ţe poprosiť, poďakovať a ospravedlniť sa sú základné podmienky ľudského
spolunaţívania.
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7. ROČNÍK

MATEMATIKA

CIELE

-

Vedieť tvoriť skupiny z rozličných predmetov,
zdokonaľovať sa v zisťovaní podobnosti a rozdielov,
vedieť sa orientovať v priestore,
pochopiť mnoţstvo 7.

OBSAH

Porovnávanie predmetov podľa vlastností.
Triedenie predmetov podľa vlastností: mnoţstvo, veľkosť, farba, tvar.
Osvojovanie pojmov viac – menej - rovnako.
Orientácia v priestore: pred – za, prvý – posledný.
Číslo 7. Počítanie do 7. Čítanie a písanie číslice 7.
Priraďovanie predmetov k číslu, priraďovanie čísla k predmetom.
Vytváranie skupín o danom počte predmetov.
Pomenovanie a priraďovanie k názvu: kruh, štvorec, obdĺţnik, trojuholník.

PROCES

Pri opakovaní a upevňovaní učiva systematicky uplatňujeme zásadu názornosti. Ţiaci sa učia
vyuţívať svoje matematické poznatky prostredníctvom riešenia konkrétnych úloh, ktorých
námety zodpovedajú úrovni poznania ţiakov.
Nacvičujeme pohotovo triediť predmety podľa jednotlivých vlastností.
Učíme ich, ţe ten istý predmet môţe mať niekoľko rozličných vlastností (farba, veľkosť,
tvar).
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INFORMATICKÁ VÝCHOVA

PRE ŢIAKOV S ŤAŢKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

124

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Predmet informatická výchova má dôleţité postavenie aj vo vzdelávaní ţiakov s mentálnym
postihnutím, pretoţe podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov.

Cieľom informatickej výchovy je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov
a techník pri práci s počítačom.
Ţiaci si prostredníctvom práce s jednoduchými edukačnými počítačovými programami
určenými pre výchovu, vzdelávanie a alternatívnu komunikáciu osvojujú obsluhu počítača na
elementárnej uţívateľskej úrovni primerane k ich individuálnym schopnostiam. Získané
zručnosti im v praktickom ţivote uľahčia spôsob komunikácie.

Tieto zručnosti ţiaci upevňujú v medzipredmetových vzťahoch pri práci so špeciálnymi
edukačnými programami, ktoré sú ľahko ovládateľné – jednou alebo dvoma klávesami, môţu
ich pouţívať aj ţiaci s narušenou motorikou rúk.

Odporúčame podľa moţností školy, aby mali ţiaci vzhľadom k ich individuálnym
schopnostiam špeciálne pomôcky pre ovládanie PC ako sú rôzne tlačidlá, drţiaky tlačidiel,
klávesnice s veľkými aktívnymi plochami, dotykové monitory, polohovacie zariadenia, ktoré
nahrádzajú klasickú myš a rôzne komunikátory. Sú vhodné aj pre ţiakov s viacnásobným
postihnutím.
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7. ROČNÍK

INFORMATICKÁ VÝCHOVA

CIELE
-

Oboznámiť sa s počítačom, monitorom, myšou, klávesnicou,
vedieť zapnúť/ vypnúť počítač s pomocou,
vedieť pracovať s myšou a klávesnicou s pomocou,
oboznámiť sa s jednoduchým edukačným programom a hrou.

OBSAH

Oboznámenie sa s počítačom:
- poznávanie jednotlivých častí počítačovej zostavy (PC, monitor, klávesnica, myš)
- ovládanie klávesnice a myši s pomocou.
Ovládanie jednoduchej hry:
- pustenie / ukončenie hry s pomocou.
Práca v jednoduchom grafickom editore pre deti:
- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov podľa návodu
- kreslenie voľnou rukou i s pouţitím nástrojov editora
(podľa individuálnych moţností ţiaka).
Práca s edukačným programom:
- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia, jemnej motoriky, koordinácie
pohybov
- na rozvoj slovnej zásoby, základov počítania a iné
- pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu.

PROCES

Podľa individuálnych moţností jednotlivých ţiakov pouţívame jednoduché programy, ktoré
sú ľahko ovládateľné. Ich výber prispôsobíme primerane schopnostiam ţiaka.
Ţiaci pracujú s pomocou učiteľa s ohľadom na ich stupeň postihnutia.
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7. ROČNÍK

PRACOVNÉ VYUČOVANIE

CIELE

-

Upevňovať samostatnosť pri hygienických návykoch,
upevňovať samostatnosť pri sebaobsluţných činnostiach,
upevňovať samostatnosť pri stravovacích návykoch,
osvojiť si základné pracovné zručnosti pri práci v domácnosti,
osvojiť si základné pracovné zručnosti pri práci v dielni,
vedieť rozlišovať rôzne materiály a pracovné náradie.

OBSAH

Sebaobsluţné činnosti
Upevňovanie samostatnosti pri osobnej hygiene, pouţívaní hygienických potrieb a úprave
zovňajšku.
Osvojovanie hygienických návykov bez pomoci.
Spoľahlivé rozlišovanie toaliet.
Obliekanie a vyzliekanie bez pomoci.
Spoľahlivé rozlišovanie poradia obliekania jednotlivých častí odevov.
Obúvanie a vyzúvanie bez pomoci.
Zapínanie a rozopínanie gombíka, pouţívanie zipsu a patentov.
Fixácia správnych stereotypov pri stolovaní.
Samostatné pouţívanie lyţice, pouţívanie ostatného príboru samostatne/ s pomocou.
Práce v domácnosti
Udrţiavanie poriadku v hračkách, školských pomôckach, osobných veciach.
Pozbieranie odpadkov do koša.
Zametanie podlahy. Vynášanie odpadkov.
Umytie umývadla, čistenie zrkadla.
Základy stolovania. Samostatné prestieranie: plytký a hlboký tanier, príbor.
Umývanie, utieranie a odkladanie riadu na určené miesto.
Hygiena stola po jedle.
Príprava raňajok: natieranie masla, dţemu, pomazánky na chlieb a pečivo.
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Príprava obloţeného chlebíka: maslo, saláma, paprika, paradajka, uhorka, reďkovka.
Ohrievanie mlieka, kakaa v mikrovlnnej rúre – obsluha spotrebiča.
Príprava čaju pomocou varnej kanvice, ochutenie čaju (cukor, med, citrón), nalievanie do
hrnčekov. Servírovanie čajového pečiva.
Manipulácia so sporákom: varenie vajíčka.
Práce v dielni
Strihanie papiera, nalepovanie, zlepovanie, koláţ.
Strihanie textilu podľa predlohy, lepenie textilu, koláţ.
Skladanie jednoduchej mozaiky.
Navliekanie menších korálok.
Práce s rôznym materiálom.(namotávanie vlny na cievku, spletanie špagátikov, strihanie
povrázkov, ukladanie roztriedeného materiálu do škatúľ a zásuviek)
Rozoznávanie materiálov: papier, textil, drevo, kov.
Poznávanie vlastností dreva.
Rozoznávanie a pomenovanie náradia: kladivo, pílka, kliešte, pilník.

PROCES

Materiály učíme ţiakov rozoznávať na predmetoch kaţdodennej potreby, na predmetoch,
ktoré ich bezprostredne obklopujú. Upevňujeme u ţiakov zásady bezpečnosti pri práci
s noţnicami, príborom, pri obsluhe kuchynských spotrebičov.
Pri výbere prác zohľadňujeme individuálne schopnosti a moţnosti ţiaka.
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7. ROČNÍK

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

CIELE
-

Rozvíjať a dopĺňať získané poznatky a výtvarné zručnosti,
rozvíjať priestorovú orientáciu,
učiť sa znázorniť postavu,
vedieť určiť farby charakteristické pre určité predmety alebo javy,
spolupracovať pri príprave materiálu a pri upratovaní pracovného priestoru.

OBSAH
Kresba (ceruza, rudka, fixka, suchý pastel, voskový pastel)
Kreslenie predmetov a javov charakteristických farieb (slnko, tráva, obloha, voda, pôda).
Kreslenie pomocou predtlače.
Kresba ľudskej postavy; zobrazovanie seba a blízkej osoby.
Kresba podľa predlohy.
Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, tempery)
Experimentovanie s vlastnosťami farieb a ich moţnosťami, sledovanie tvorenia nových farieb
a odtieňov (otláčanie korku, zemiakového tlačidla, štetca).
Jednoduché členenie plochy s vyuţitím farby a línie, maľovanie štetcom hustou sýtou farbou,
vypĺňanie plochy medzi líniami farby.
Rozpíjanie, zapúšťanie do vlhkého podkladu.
Modelovanie (hlina, cesto, plastelína, modurit a iné modelovacie materiály)
Modelovanie základných tvarov: guľka, valček, placka.
Modelovanie tvarov jednoduchých predmetov: ovocie, zelenina (vyťahovaním z jedného kusa
modelovacieho materiálu), miska, košík, hniezdo ( točením ušúľaného valčeka, splošťovaním
gule primeraným tlakom dlane, ohýbaním a vyťahovaním okrajov).

PROCES
Tematicky kreslíme na základe citových impulzov a citových vzťahov k blízkym osobám,
miestam a veciam (mama, rodičia, súrodenci, starí rodičia, moje hračky, náš dom).
Učíme ţiakov kresbou zobrazovať postavu a postupne zobrazovať niektoré dôleţité detaily:
ruky, detaily hlavy, tváre, krku, tela. Intuitívne výtvarne vyjadriť svoj vzťah k tejto postave.
V kresbe učíme naznačovať prostredie, v ktorom sa odohráva dej (strom, slnko, dom).
Pri maľbe vyberáme také témy, pri ktorých sa uplatňuje farebná plocha a farebný kontrast.
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7. ROČNÍK

HUDOBNÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Rozvíjať sluchové vnímanie spievaného slova,
rozlišovať niektoré hudobné nástroje,
osvojiť si jednoduché piesne a hudobno-pohybové hry,
pohybom vedieť vyjadrovať výrazné dynamické kontrasty (silno-slabo).

OBSAH
Rozlišovanie tempa, rytmu piesne alebo inštrumentálnej skladby.
Na základe sluchového vnímania adekvátne reagovať pohybom na charakteristické zvuky:
jednoduché pohyby rúk, prirodzený pohyb v priestore – chôdza, beh, poskoky, cval,
elementárna pohybová improvizácia.
Rytmizácia jednoduchých detských piesní tlieskaním, vyťukávaním, hrou na telo.
Rytmické cvičenia s vyuţitím Orffovho inštrumentária (ozvučné drievka, bubon, triangel,
činely).
Rozlišovanie tónov hudobných nástrojov bubon – klavír – trúbka - husle.
Počúvanie jednoduchých detských piesní a hudobných skladieb rôzneho ţánru (napríklad
uspávanka, pochod).
Osvojovanie si jednoduchých piesní: Maličká som, Kukulienka, Červené jabĺčko, Zahrajte mi
muzikanti, Sláviček, Ty a ja, Javorová brána, Malí muzikanti, Konvalinka, Šli dievčence
vence viť a iné.

PROCES
Spájame hudbu s pohybom, aby sme dosiahli hlbšie citové preţívanie hudby. Rozvíjame
prirodzenú schopnosť detí vyjadriť hudbu pohybom. Pohybové reakcie na hudbu
usmerňujeme tak, aby sa pribliţovali k ladnejšiemu prejavu.
S oporou o hlas učiteľky učíme ţiakov na základe napodobňovania spievať prirodzene,
plynule a s primeranou hlasitosťou.
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7. ROČNÍK

ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA

CIELE

-

Zvyšovať samostatnosť pri vykonávaní pohybových aktivít,
zlepšovať správnu koordináciu pohybov,
zlepšovať schopnosť sebakontroly,
vedieť dodrţiavať poradie v skupine,
zvýšiť úroveň základných pohybových schopností,
automatizovať uţ zvládnuté pohyby,
posilňovať vôľové vlastnosti k prekonávaniu prekáţky spojenej s fyzickou námahou.

OBSAH

Pohybové hry zamerané na uvedomenie si telesnej schémy.
Chôdza: upevňovanie správneho drţania tela, vyrovnaný chrbát.
Chôdza v zástupe za učiteľom, po čiare, po lane.
Prekračovanie nízkych prekáţok pri chôdzi, chôdza v nerovnom teréne.
Nácvik rytmickej chôdze s udávaním tempa, s hudobným sprievodom.
Chôdza po schodoch hore a dolu striedavo ľavou, pravou nohou, s ľahkým predmetom v ruke.
Chôdza po špičkách.
Prekračovanie vhodných prekáţok.
Chôdza po šikmej a zvýšenej rovine.
Lezenie: po kolenách smerom vpred, po vizualizovanej trase.
Podliezanie a preliezanie vhodných prekáţok.
Podliezanie napnutého švihadla.
Lezenie na zvislý a šikmý rebrík do výšky 1 m, sklz v sede a v ľahu na chrbte.
Beh: beh daným smerom po priamej dráhe, beh v zástupe.
Vybehnutie na daný signál zo stoja k danému cieľu.
Voľné behanie v priestore určeným smerom, zmena smeru behu, orientácia v priestore.
Vyuţívanie behu pri naháňačkách s jednoduchými pravidlami.
Skoky: poskoky na mieste, znoţmo i striedavo, daným smerom.
Skok z miesta, skok cez lano na zemi, preskok napnutej gumy do výšky 15 – 20 cm
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s pomocou.
Preskakovanie nízkych prekáţok v chôdzi.
Výskok z miesta k zavesenému predmetu.
Zoskok z výšky 15 – 20 cm na mäkkú podloţku s pomocou, bez pomoci.
Nácvik skoku do diaľky: preskok medzery medzi dvoma ţinenkami bez rozbehu, s krátkym
rozbehom.
Hádzanie a chytanie: chytanie lopty gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, chytanie hodenej
lopty.
Nadhadzovanie a chytanie lopty na mieste i v chôdzi, prehadzovanie lopty cez nízke
prekáţky.
Vyhadzovanie lopty do výšky pravou, ľavou aj oboma rukami.
Hod lopty do diaľky horným oblúkom, do terča, do koša(oboma rukami zo vzpaţenia, aj
jednou rukou od pleca).
Hádzať loptu o zem, aby sa odrazila šikmo, kolmo.
Prihrávky vo dvojiciach.
Nácvik kopu do lopty.
Kolektívne hry s vyuţitím lopty.
Sezónne činnosti:
V zimnom období hry na snehu, chôdza po klzkej ploche, kĺzanie na snehu, na ľade,
šmýkanie, sánkovanie, bobovanie z mierneho svahu.
V jarnom a letnom období turistika.
Odporúča sa plávanie ţiakov (podľa moţností školy).

PROCES

Zdravotné cviky obmieňame pouţívaním rôzneho náčinia.
Dychové cvičenia spájame so striedaním napätia pri nádychu a uvoľnenia tela pri výdychu.
Dbáme, aby sa ţiaci nadychovali nosom.
Snaţíme sa ţiakov viesť k ostraţitosti pri cvičení a dodrţiavaní vlastnej bezpečnosti aj
bezpečnosti ostatných ţiakov.

132

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA
PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA
PRE ŠPECIÁLNE ZÁKLADNÉ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM
MAĎARSKÝM

Autor:
PaedDr. Anita Halászová

Konzultovali:
PaedDr. Veronika Pódová
Mgr. Henrieta Balheimová
Mgr. Priska Horníková
Mgr. Juliana Rásóová

133

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Slovenský jazyk je štátnym jazykom v Slovenskej republike (slovenský jazyk má
štatút štátneho jazyka, pouţívanie ktorého reguluje Zákon Národnej rady Slovenskej
republiky 318/2009 Z. z. z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 270/1995
Z. z. z 15. novembra 1995 o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a je nástrojom dorozumenia občanov
maďarskej národnosti s občanmi inej národnosti v Slovenskej republike.
Slovenský jazyk zaberá v hierarchii učebných predmetov popredné miesto: slúţi na
vyjadrenie vlastných myšlienok na veku primeranej úrovni ţiakov, má napomáhať celkovému
osobnostnému rozvoju ţiaka, získavaniu návykov slušného správania špeciálne v rečovej
oblasti, kladne pôsobiť na vývin jeho rečovo-analogických schopností, rozvoj jazykového
cítenia, tvorivosti a kladných postojov k slovenskému jazyku.
Na hodinách slovenského jazyka ţiaci vnímajú slovenskú reč na základe osvojených
poznatkov v materinskom jazyku. Vyučovanie slovenského jazyka preto úzko súvisí aj
ostatnými učebnými predmetmi. Ţiaci tejto vekovej kategórie sa orientujú hlavne na hrové
situácie a formy vyučovania.
Cieľom pedagóga je, aby ţiaci získali najzákladnejšie jazykové a rečové zručnosti.
Konečným cieľom vyučovania slovenského jazyka je dosiahnuť, aby ţiaci v závere špeciálnej
základnej školy vyjadrovali svoje myšlienky ústne aj písomne po slovensky primerane veku
a mentálnym danostiam, t. j. dosiahnuť mierne pokročilú úroveň A1 – A2 ovládania
slovenského jazyka podľa vzoru európskeho jazykového portfólia.

A1

Rozumie známym kaţdodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých
účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáţe pouţívať.
Dokáţe predstaviť seba aj iných, dokáţe klásť a odpovedať na otázky o osobných
údajoch, o ľuďoch, ktorých pozná, o veciach, ktoré vlastní. Dokáţe sa dohovoriť
jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe partner v komunikácii rozpráva pomaly
a jasne a je pripravený mu pomôcť.

A2

Rozumie vetám a často pouţívaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho
bezprostredne týkajú. Dokáţe komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách
vyţadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a beţných
záleţitostiach. Dokáţe jednoduchými termínmi opísať svoje rodinné zázemie,
bezprostredné okolie a záleţitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.

Východiskovou stratégiou vyučovania je komunikatívne vyučovanie, komunikatívny
prístup k tvorbe koncepcie a stratégie vyučovania. Ťaţiskovými princípmi sú:
-

princíp cieľavedomosti,
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princíp podriadenosti jazykových prostriedkov nácviku komunikatívnych zručností
s prihliadaním na funkčnosť pri výbere jazykových prostriedkov s osobitným zreteľom na
kontextualizáciu, kontrastívnosť a dlhodobosť,
situačný princíp,
princíp autentickosti komunikačných procesov,
princíp hodnotenia komunikačnej činnosti ţiakov vo vzťahu k daným cieľom
a úlohám.
Pre vyučovanie slovenského jazyka platia všeobecne platné psychologické zásady
a zásady technológie vyučovania cudzích jazykov. Vzhľadom na ciele komunikatívneho
vyučovania treba dbať o to, aby náročnosťou učebného obsahu a nevhodnými edukačnými
technikami sa nevytvárala psychická bariéra pri pouţívaní slovenského jazyka. Pre konkrétny
výber slov pri obohacovaní slovnej zásoby a v tvorení slovných asociácií je potrebné
prihliadať na vývinové špecifiká a na špecifiká postihnutia.
Komunikatívny prístup k tvorbe obsahu a procesu vyučovania, učenia sa a osvojovania
slovenského jazyka sa riadi princípom tematického modelovania jazyka a princípom
prednášania jazyka cez rečový kanál komunikácie. V edukačnom procese sa musí rešpektovať
a vyuţívať jazykový kód uţ osvojený ţiakom vo svojej materinskej reči a súčasne
rešpektovať aj osvojený jazykový kód v slovenskom jazyku, získaný prirodzeným
osvojovaním slovenského jazyka v dvojjazyčnom prostredí.
V začiatočnej etape budovania pevných základov jazykových zručností obsah
predmetu tvorí počúvanie s porozumením, ústna interakcia a úvod do písania a čítania
s umoţnením maximálnej diferenciácie s ohľadom na rôzne jazykové kompetencie ţiakov.
V úvodnom ústnom kurze sa kladie dôraz na počúvanie s porozumením so zabudovaním tzv.
tichého obdobia. Postupne sa integruje počúvanie s porozumením a hovorenie do
usmerňovaného rozhovoru. Vyššia úroveň osvojenia slovenského jazyka sa dosiahne aj
vyuţitím medzipredmetových vzťahov, konkrétnych kaţdodenných situácií, názorným
vyučovaním a tvorivou aplikáciou získaných poznatkov. Od začiatku osvojovania rečových
zručností prebieha nácvik správnej artikulácie a spisovnej výslovnosti.
V ďalšej etape sa počúvanie s porozumením integruje do usmerňovaného rozhovoru
v rámci partnerských komunikatívnych činností. Obsah zloţky hovorenie tvoria usmerňované
rozhovory s dôrazom na dramatizáciu, v ktorom sa ţiaci naučia vnímať repliku partnera
v rozličných rečových situáciách, a tvorba krátkych jednoduchých súvislých prejavov na
základe obrázkov, otázok, vypočutých textov a pod. V procese osvojovania tvorby ústnych
prejavov formou praktických cvičení, na úrovni lexikálneho osvojovania sa ţiaci oboznamujú
aj so základnými gramatickými javmi nevyhnutnými pre správne ústne a písomné
vyjadrovanie.
Úlohou zloţky čítanie je osvojenie techniky čítania a zručnosti čítania s porozumením,
úlohou zloţky písanie je osvojiť si slovenské písmená a základné pravopisné zručnosti. Treba
zdôrazniť potrebu zabezpečenia priechodnosti zavedenia čítania a písania vo 4. ročníku podľa
jazykových schopností ţiakov a stupňa mentálneho postihnutia.
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3. ROČNÍK
CIELE

V úvodnom ústnom kurze sa kladie dôraz na počúvanie s porozumením so zabudovaním tzv.
tichého obdobia, kedy vyjadrovacia schopnosť ţiakov nie je na poţadovanej úrovni, ale radi
sa zapájajú do rôznych hrových rečových činností, preto v tomto období je prípustné reagovať
na povely a pokyny učiteľa pohybom. Táto etapa sa vhodne vyuţíva na rozvoj neverbálnej
komunikácie. Od začiatku osvojovania rečových zručností prebieha nácvik správnej
artikulácie a spisovnej výslovnosti.

OBSAH
Počúvanie s porozumením
Porozumenie beţných povelov a pokynov, (Pozor!, Vstaň/te!, Sadni/te si!, Poď/te sem!,
Choď/te na miesto!, Prines/te!, Odnes/te!, Pozri/te!, Pozri/te si!, Ukáţ/te!, Hovor/te!,
Opakuj/te!, Povedz/te!, (Za)Spievaj/te!, Odloţ/te!, Odpovedaj/te!, (Na)Kresli/te!,
Na(Maľuj/te!, Pracuj/te!, Otvor/te!, Zatvor/te!, Dávaj/te pozor!), pozdravov (Dobrý deň! Dobrý
večer! Dobrú noc! Ahoj! Dovidenia! Bozkávam!), zdvorilostných prejavov (Prosím ťa/prosím vás,
Ďakujem!, Prepáč/prepáčte!, Pomôţ/Pomôţte...).
Vnímanie a globálne porozumenie prejavu učiteľa.
Globálne porozumenie veľmi krátkej rozprávky, ktorá má obdobu aj v maďarčine.
Porozumenie otázok učiteľa.
Ústny prejav
Správna výslovnosť a artikulácia hlások, najfrekventovanejších slov.
Pouţívanie zámen (osobné: ja, ty, on, ona, my, oni, ukazovacie: ten, tá, to, tie, opytovacie:
kto, čo, aký, aká, aké).
Pouţívanie zdvorilostných fráz primerane situácii (pozdravy: Ahoj! Bozkávam!, poďakovanie:
Ďakujem!, prosba: Prosím ťa/prosím vás, Pomôţ/Pomôţte, ospravedlnenie: Prepáč/prepáčte!).
Predstavovanie sa (Volám sa...), poďakovanie sa za pomoc (Ďakujem!).
Reprodukovanie jednoduchých viet, ktoré ţiaci majú poznať spamäti.
Ovládanie naspamäť jednoduchých piesní a básní určených na memorovanie.
Opakovanie krátkych viet po učiteľovi.
Vymenovanie členov rodiny.
Tvorenie jednoduchých viet o škole a rodine s pomocou na základe otázok.
Tvorenie jednoduchých krátkych viet o známom obrázku s pomocou na základe otázok.
Usmerňovaný rozhovor
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V rámci precvičenej témy tvorenie odpovedí na otázky s pomocou.
Riešenie štandardných sociálnych situácií primeraných veku a postihnutiu ţiakov v rámci
komunikačných tém:
Osobné údaje a rodina (členovia rodiny: rodičia – otec, mama, súrodenci – brat, sestra,
slovenská podoba svojho mena, chlapec, dievčatko, ujo, teta),
Dom a domov (dom, byt, miestnosti – izba, kuchyňa, spálňa, kúpeľňa),
Cestovanie (dopravné prostriedky: auto, bicykel, autobus, vlak),
Starostlivosť o zdravie a telo (časti tela: hlava, telo, ruka, noha),
Škola a trieda (budova - škola, trieda, predmety – tabuľa, lavica, stolička, ţiak, ţiačka, pán
učiteľ, pani učiteľka, farby: červená, biela, modrá, zelená, ţltá, čierna, čísla do 10),
Obchod/nakupovanie (kultúra nakupovania: Prosím si..., Ďakujem., peniaze, základné
potraviny, počet: 0-10),
Počasie, kalendár (ročné obdobia: jar, leto, jeseň, zima, aktuálne počasie: slnko, dáţď, sneh,
sviatky: Mikuláš, Vianoce, Nový rok, Veľká noc, prázdniny),
Príroda, ročné obdobia (domáce zvieratá – pes, mačka, sliepka, kohút, kôň, zajac, rastliny:
ovocie , zelenina, strom, kvet).
Jazykové prostriedky
Osvojenie základných vetných modelov:
- Pomenovanie osôb, zvierat a vecí.
Kto je to? Čo je to? To je chlapec. To je mačka. To je auto.
- Činnosti osôb, zvierat.
Čo robí Katka? Čo robí kohút? Katka kreslí. Kohút kikiríka.
- Činnosti vzťahujúce sa na 1. a 2. gramatickú osobu.
Čo robím? Čo robíš? Ja sedím. Ty maľuješ.
- Vlastnosti osôb, zvierat a vecí.
Aký/Aká/Aké je....? Peter (ten) je malý. Zošit (ten) je modrý. Katka (tá) je milá. Kniha (tá) je
nová. Dievčatko (to) je pekné. Mačiatko (to) je malé. Auto (to) je nové.

PROCES

V začiatočnej etape sa povaţuje za optimálnu taká metóda, ktorá modeluje prirodzenú
komunikáciu, podnecuje záujem ţiakov o ďalšie oblasti spoločenského ţivota. Spája sa
rečová činnosť s pohybom, v úvodnom ústnom kurze sa vyučuje audiovizuálnou štruktúrno–
globálnou metódou spojenou s lingvomotorickou metódou. Vo výchovno-vzdelávacom
procese sa efektívne vyuţívajú aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania.
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Pri plánovaní a príprave sa odporúča vyuţívať materiálno-technické prostriedky pre
vyučovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre základné školy s vyučovacím
jazykom maďarským, odbornú literatúru z oblasti vyučovania slovenského jazyka, slovenskej
literatúry a cudzích jazykov, literatúru pre deti a mládeţ, detské a mládeţnícke časopisy,
sluţby školských a obecných kniţníc.
V edukačnom procese treba dbať o to, aby náročnosťou učebného obsahu
a nevhodnými edukačnými technikami sa nevytvárala psychická bariéra pri pouţívaní
slovenského jazyka. Odporúča sa striedať kontrolované, čiastočne kontrolované
a nekontrolované techniky výučby. Z organizačných foriem sa odporúča frontálna
a individuálna práca so ţiakmi.
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7. ROČNÍK
CIELE
V edukačnom procese sa naďalej kladie dôraz na počúvanie s porozumením, čítanie,
ústny a písomný prejav. Nepretrţite prebieha precvičovanie a utvrdzovanie správnej
artikulácie a spisovnej výslovnosti, rozvíjanie komunikatívnych schopností v ústnej
a písomnej podobe. Zvýšená pozornosť sa venuje hlasnému čítaniu a čítaniu s porozumením.
V procese osvojovania tvorby ústnych a písomných prejavov na úrovni lexikálneho
osvojovania sa ţiaci oboznamujú formou praktických cvičení so základnými gramatickými
javmi nevyhnutnými pre správne ústne a písomné vyjadrovanie.

OBSAH
Počúvanie s porozumením
Porozumenie beţných povelov, pokynov, pozdravov, zdvorilostných prejavov.
Vnímanie prejavu učiteľa a presné porozumenie jeho hlavných častí.
Globálne porozumenie východiskového textu vo vzorovom prednese vyučujúceho.
Porozumenie rozprávky, ktorá má obdobu aj v maďarčine.
Porozumenie otázok učiteľa.
Porozumenie krátkemu dialógu v rozsahu 3-4 replík.
Ústny prejav
Správna výslovnosť a artikulácia hlások, frekventovaných slov, slovných spojení a viet.
Pouţívanie zámen (osobné: ja, ty, on, ona, my, oni, ukazovacie: ten, tá, to, tie, opytovacie:
kto, čo, aký, aká, aké, zvratné, privlastňovacie: môj, moja, moje, tvoj, tvoja, tvoje, náš, naša,
naše, váš, vaša, vaše).
Pouţívanie zdvorilostných fráz primerane situácii (oslovenia, pozdravy: Dobrý deň!, Dobré
ráno!, Dobrý večer! Dovidenia!, Ahoj!, Bozkávam!, poďakovanie: Ďakujem!, prosba: Prosím
ťa/prosím vás, Pomôţ/Pomôţte, ospravedlnenie: Prepáč/prepáčte!, blahoţelanie: Blahoţelám!),
privítanie (Vítam ťa/vás).
Predstavovanie sa (Volám sa...), poďakovanie sa za pomoc (Ďakujem!).
Pouţívanie gramatických rodov, čísiel najfrekventovanejších podstatných a prídavných mien.
Pouţívanie najfrekventovanejších zvratných slovies.
Pouţívanie slovesa byť v prítomnom, minulom a budúcom čase.
Pouţívanie slovesa mať v prítomnom, minulom a budúcom čase.
Pouţívanie najfrekventovanejších slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase.
139

Pouţívanie základných a radových čísloviek.
Pouţívanie predloţkových väzieb (nad, za, na, pri) a prísloviek miesta (tu, tam, hore, dolu).
Reprodukovanie jednoduchých viet, ktoré ţiaci majú poznať spamäti.
Ovládanie naspamäť jednoduchých piesní, riekaniek, hádaniek a básní určených na
memorovanie.
Presné opakovanie krátkych viet po učiteľovi.
Vymenovanie členov rodiny.
Tvorenie viet o škole, rodine, slávnosti, výlete na základe obrázkov a otázok.
Tvorenie krátkych viet o známom obrázku, o sérii obrázkov na základe otázok.
Rozprávanie o nejakej udalosti alebo činnosti na základe ilustrácie, obrázkov, pomocných
otázok.
Riešenie hádaniek, tajničiek, kríţoviek s pomocou.
Jednoduchá charakteristika rodičov na základe pomocných otázok.
Jednoduchý opis predmetov, známych zvierat na základe pomocných otázok.
Usmerňovaný rozhovor
Dramatizácia precvičeného textu alebo krátkej známej rozprávky.
Zahranie (bábkovej) scénky.
Zapojenie sa do rozhovoru.
Ovládanie dialógov v rozsahu max. 3 replík naspamäť.
V rámci precvičenej témy tvorenie odpovedí na otázky s pomocou.
Riešenie štandardných sociálnych situácií primeraných veku a postihnutiu ţiakov v rámci
komunikačných tém:
Osobné údaje a rodina (členovia rodiny: rodičia (otec, mama), súrodenci (brat, sestra), starí
rodičia (dedko, babka), príbuzní (strýko, teta, sesternica, bratanec), slovenská podoba svojho
mena), adresa bydliska ţiaka (obec, ulica), zamestnanie členov rodiny, jednoduchá
charakteristika rodičov,
Dom a domov (Slovenská republika, Bratislava – hlavné mesto SR, okresné mesto, obec,
v ktorej ţijem, dom - rodinný dom, bytovka, byt, miestnosti, zariadenie, činnosti, domáce
práce, pomoc v domácnosti, udrţiavanie čistoty a poriadku, práce okolo domu a v záhrade),
Každodenný život, zamestnania (denný reţim, najznámejšie povolania s veľmi jednoduchým
opisom činnosti – Čo robí?, zamestnanie rodičov)
Voľný čas, zábava, šport (činnosti vo voľnom čase, karneval, šport, obľúbený šport),
Cestovanie (dopravné prostriedky, kultúra cestovania, orientácia v mieste bydliska, v okolí
školy),
Starostlivosť o zdravie a telo (časti tela, zdravie, choroba, u lekára, u zubára, osobná hygiena,
obliekanie, zdravá výţiva, ţivotospráva, šport),
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Škola a trieda (budova školy, trieda, zariadenie triedy, učebné predmety – rozvrh hodín,
učebné pomôcky, personál školy, školská jedáleň, telocvičňa, školský dvor, okolie školy,
pravidlá slušného správania, udrţiavanie čistoty a poriadku),
Obchod/nakupovanie a služby (kultúra nakupovania: Prosím si..., Ďakujem., v obchodnom
dome, v nákupnom centre, na pošte, v cukrárni, v kine, peniaze, počet – Koľko?),
Počasie, kalendár (rok, mesiac, týţdeň, deň – pracovný deň, víkend, časti dňa: ráno, poludnie,
večer, noc, ročné obdobia, čas – Koľko je hodín? - celé hodiny, minúty, aktuálne počasie:
slnko, dáţď, sneh, teplo, chladno/zima, sviatky: Mikuláš, Vianoce, Silvester, Nový rok, Veľká
noc, Deň matiek, Deň detí, školský rok, vysvedčenie, prázdniny),
Príroda, ročné obdobia (domáce, známe poľné a lesné zvieratá, rastliny: známe jarné, letné,
poľné kvety, najznámejšie liečivé rastliny, najznámejšie kríky, ovocie a ovocné stromy,
zelenina, starostlivosť o zvieratá a ţivotné prostredie).
Jazykové prostriedky
Slovné spojenia typu:
1. Pomenovanie osôb, zvierat a vecí.
Kto je to? Čo je to? To je otec. To je sliepka. To je pero.
2. Činnosti osôb, zvierat.
Čo robí mamička? Čo robí kohút? Mamička číta. Kohút kikiríka.
3. Činnosti vzťahujúce sa na 1. a 2. gramatickú osobu.
Čo robím? Čo robíš? Ja sedím. Ty kreslíš.
4. Vlastnosti osôb, zvierat a vecí.
Aký/Aká/Aké je....? Peter (ten) je usilovný. Kohút (ten) je hnedý. Zošit (ten) je nový.
Katka (tá) je usilovná. Sliepka (tá) je hnedá. Kniha (tá) je nová. Dievčatko (to) je
usilovné. Mačiatko (to) je hnedé. Auto (to) je nové.
Slovné spojenia:
1. Podmet – slovesný prísudok – príslovkové určenie miesta, času, spôsobu.
Kde číta Evka? Evka číta v izbe. Kedy píše Peter? Peter píše večer. Ako kreslí
Marika? Marika kreslí pekne.
2. Podmet – prísudok – priamy predmet.
Čo píše Marika? Marika píše list.
3. Podmet – prísudok vyjadrený slovesom „mať“ – predmet.
Čo má Karol? Karol má kocku.
4. Podmet – prísudok – prívlastkom rozvitý priamy predmet.
Mamička kupuje rozprávkovú knihu. Peter má štyri eurá.
Čítanie
Technika čítania
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Plynulé hlasné čítanie známych textov po príprave.
Dodrţiavanie správneho tempa, intonácie, výslovnosti a interpunkčných znamienok.
Čítanie s porozumením
Čítanie s porozumením krátkych známych textov z učebnice po príprave.
Tvorenie odpovedí na otázky súvisiace s prečítaným textom.
Vyhľadanie základných informácií z textu.
Reprodukcia stručného obsahu prečítaného textu s pomocou na základe pomocných otázok
alebo osnovy.
Písomný prejav
Písanie slovenskej abecedy.
Písanie slov s dvojhláskami.
Písanie najznámejších slov so slabikotvornými spoluhláskami.
Písanie najznámejších slov so slabikami -hy. –chy, -ky,-gy, -dy, -ty, -ny, -ly, -či, -ši, -ţi, -dţi,
-ci, -dzi, -ji, –de, -te, -ne, -le, -di, -ti, -ni, -li.
Písanie interpunkčných znamienok známych z maďarského jazyka v rámci štyroch druhov
viet.
Odpisovanie krátkych textov, ktoré neobsahujú neznáme slová.
Delenie najznámejších slov.
Písanie mnoţného čísla najfrekventovanejších podstatných a prídavných mien.
Písanie slovies v minulom čase.
Tvorba písomných odpovedí na otázky k textom v učebnici podľa vzoru.
Písanie pozdravu, blahoţelania podľa vzoru.

PROCES
Vyučuje sa lingvomotorickou metódou spojenou s čiastočne redukovanou direktnou
metódou. V edukačnom procese sa efektívne vyuţívajú aktivizujúce a progresívne formy
a metódy vyučovania. Odporúča sa pouţívať takú metódu, ktorá modeluje prirodzenú
komunikáciu, podnecuje záujem ţiakov o ďalšie oblasti spoločenského ţivota. Vyššia úroveň
osvojenia slovenského jazyka sa dosiahne aj vyuţitím medzipredmetových vzťahov,
konkrétnych kaţdodenných situácií, názorným vyučovaním a tvorivou aplikáciou získaných
poznatkov.
V edukačnom procese sa odporúča striedanie kontrolovaných, čiastočne
kontrolovaných a nekontrolovaných techník výučby. Z organizačných foriem sa odporúča
frontálna a individuálna práca so ţiakmi, v menšej miere práca vo dvojici, resp. v malých
skupinách.
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Pri plánovaní a príprave sa odporúča vyuţívať materiálno-technické prostriedky pre
vyučovanie slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre základné školy s vyučovacím
jazykom maďarským, odbornú literatúru z oblasti vyučovania slovenského jazyka, slovenskej
literatúry a cudzích jazykov, literatúru pre deti a mládeţ, detské a mládeţnícke časopisy,
sluţby školských a obecných kniţníc.
Mimo vyučovania a školy sa odporúča organizovanie záujmových krúţkov, besied,
návštev divadla, kina a výstav, stretnutí so ţiakmi škôl s vyučovacím jazykom slovenským,
priateľstvo so ţiakmi slovenskej národnosti. Celkovú úroveň reči môţu vhodne ovplyvňovať
televízne a rozhlasové relácie v slovenskom jazyku.
V edukačnom procese treba dbať o to, aby náročnosťou učebného obsahu
a nevhodnými edukačnými technikami sa nevytvárala psychická bariéra pri pouţívaní
slovenského jazyka.
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Slovenský jazyk je štátnym jazykom v Slovenskej republike (slovenský jazyk má
štatút štátneho jazyka, pouţívanie ktorého reguluje Zákon Národnej rady Slovenskej
republiky 318/2009 Z. z. z 30. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 270/1995
Z. z. z 15. novembra 1995 o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a je nástrojom dorozumenia občanov
maďarskej národnosti s občanmi inej národnosti v Slovenskej republike.
Na hodinách slovenského jazyka ţiaci vnímajú slovenskú reč na základe osvojených
poznatkov v materinskom jazyku. Ţiaci sa orientujú hlavne na hrové situácie a formy
vyučovania.
Cieľom pedagóga je, aby ţiaci získali najzákladnejšie jazykové a rečové zručnosti.
Konečným cieľom vyučovania slovenského jazyka je dosiahnuť, aby ţiaci po skončení
špeciálnej základnej školy vyjadrovali svoje myšlienky ústne slovensky primerane veku
a mentálnym danostiam.
Pre vyučovanie slovenského jazyka platia všeobecne platné psychologické zásady
a zásady technológie vyučovania cudzích jazykov. Pre konkrétny výber slov pri obohacovaní
slovnej zásoby je potrebné prihliadať na vývinové špecifiká a na špecifiká postihnutia.
Obsah predmetu tvorí počúvanie s porozumením a ústna interakcia s umoţnením
maximálnej diferenciácie s ohľadom na rôzne jazykové kompetencie ţiakov. V ústnom kurze
sa kladie dôraz na počúvanie s porozumením so zabudovaním tzv. tichého obdobia. Od
začiatku osvojovania rečových zručností prebieha nácvik správnej artikulácie a spisovnej
výslovnosti.
Treba dbať o to, aby sa náročnosťou učebného obsahu a nevhodnými edukačnými
technikami nevytvárala psychická bariéra pri pouţívaní slovenského jazyka.
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3. ROČNÍK
CIELE
V ústnom kurze sa kladie dôraz na počúvanie s porozumením so zabudovaním tzv.
tichého obdobia, lebo vyjadrovacia schopnosť ţiakov nie je na poţadovanej úrovni, ale radi sa
zapájajú do rôznych hrových rečových činností, preto v tomto období môţu reagovať na
povely a pokyny učiteľa pohybom. Táto etapa sa vhodne vyuţíva na rozvoj neverbálnej
komunikácie. Od začiatku osvojovania rečových zručností prebieha nácvik správnej
artikulácie a spisovnej výslovnosti.

OBSAH
Počúvanie s porozumením
Porozumenie beţných povelov a pokynov, (Pozor!, Vstaň!, Sadni si!, Poď sem!, Choď na
miesto!, Prines!, Odnes!, Pozeraj!, Pozri!, Ukáţ!, Hovor!, Opakuj!, Povedz!, Odloţ!, Pracuj!,
Otvor!, Zatvor!, Dávaj pozor!), pozdravov (Dobrý deň! Ahoj! Dovidenia!), zdvorilostných
prejavov (Prosím ťa, Ďakujem!, Prepáč!, Pomôţ...).
Vnímanie a globálne porozumenie krátkeho prejavu učiteľa.
Porozumenie veľmi jednoduchých otázok učiteľa.
Ústny prejav
Výslovnosť a artikulácia hlások, najfrekventovanejších slov.
Pouţívanie zdvorilostných fráz primerane situácii (pozdravy: Ahoj!, poďakovanie: Ďakujem!,
prosba: Prosím, ospravedlnenie: Prepáč!).
Opakovanie veľmi jednoduchých viet po učiteľovi.
Predstavovanie sa (Volám sa...), poďakovanie sa za pomoc (Ďakujem!).
Usmerňovaný rozhovor
Riešenie štandardných sociálnych situácií primeraných veku a postihnutiu ţiakov v rámci
komunikačných tém:
Osobné údaje a rodina (členovia rodiny: otec, mama, slovenská podoba svojho mena),
Dom a domov (dom, miestnosti v byte,),
Cestovanie (dopravné prostriedky: auto, bicykel, autobus, vlak),
Starostlivosť o zdravie a telo (časti tela: hlava, telo, ruka, noha),
Škola a trieda (škola, trieda, predmety, chlapec, dievčatko, ujo, teta, farba, čísla do 5),
Obchod/nakupovanie (kultúra nakupovania: Prosím si..., Ďakujem., základné potraviny,
počet: 0 - 5),
Počasie, kalendár (ročné obdobia: jar, leto, jeseň, zima, sviatky: Mikuláš, Vianoce, Veľká
noc, prázdniny),
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Príroda, ročné obdobia (domáce zvieratá: pes, mačka, ovocie, zelenina, strom, kvet).

PROCES
V edukačnom procese sa spája rečová činnosť s pohybom, vyučuje sa audiovizuálnou
štruktúrno–globálnou metódou spojenou s lingvomotorickou metódou. Vo výchovnovzdelávacom procese sa efektívne vyuţívajú aktivizujúce a progresívne formy a metódy
vyučovania.
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7. ROČNÍK
CIELE
Naďalej sa kladie dôraz na počúvanie s porozumením a rozvíjanie slovnej zásoby
primerane schopnostiam ţiakov. Nepretrţite sa opakujú a utvrdzujú podstatné mená a slovesá
z predchádzajúceho obdobia.

OBSAH
Počúvanie s porozumením
Porozumenie beţných povelov a pokynov, (Pozor!, Vstaň!, Sadni si!, Poď sem!, Choď na
miesto!, Prines!, Odnes!, Pozeraj!, Pozri!, Ukáţ!, Hovor!, Opakuj!, Povedz!, Odloţ!, Pracuj!,
Otvor!, Zatvor!, Dávaj pozor!), pozdravov (Dobrý deň! Ahoj! Dovidenia!), zdvorilostných
prejavov (Prosím ťa, Ďakujem!, Prepáč!, Pomôţ...).
Vnímanie a globálne porozumenie prejavu učiteľa.
Porozumenie jednoduchých otázok učiteľa.
Ústny prejav
Výslovnosť a artikulácia hlások, najfrekventovanejších slov.
Pouţívanie zdvorilostných fráz primerane situácii (pozdravy: Ahoj! Bozkávam!, poďakovanie:
Ďakujem!, prosba: Prosím, Pomôţ, ospravedlnenie: Prepáč!).
Opakovanie veľmi jednoduchých viet po učiteľovi.
Predstavovanie sa (Volám sa...), poďakovanie sa za pomoc (Ďakujem!).
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu.
Pomenovanie členov rodiny.
Pomenovanie osôb, zvierat a predmetov z prostredia ţiaka.
Usmerňovaný rozhovor
Riešenie štandardných sociálnych situácií primeraných veku a postihnutiu ţiakov v rámci
komunikačných tém:
Osobné údaje a rodina (členovia rodiny: otec, mama, brat, sestra, slovenská podoba svojho
mena, vek),
Dom a domov (dom, byt, miestnosti, zariadenie),
Cestovanie (dopravné prostriedky: auto, bicykel, autobus, vlak),
Starostlivosť o zdravie a telo (časti tela: hlava, telo, ruka, noha, zuby, uši, oči, vlasy, lekár,
zdravotná sestra, oblečenie, základné hygienické potreby),
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Škola a trieda (škola, trieda, zariadenie, učebné pomôcky, chlapec, dievčatko, ujo, teta, farba,
čísla do 5, pomenovanie vyučujúceho, kamarátov),
Obchod/nakupovanie (kultúra nakupovania: Prosím si..., Ďakujem., základné potraviny,
peniaze, počet: 0 - 5),
Počasie, kalendár (rok, dni v týţdni, ročné obdobia: jar, leto, jeseň, zima, sviatky: Mikuláš,
Vianoce, Veľká noc, Deň matiek, Deň detí, škola, prázdniny),
Príroda, ročné obdobia (domáce a známe voľne a v zoo ţijúce zvieratá, ovocie, zelenina,
strom, najznámejšie kvety).

PROCES
V edukačnom procese sa spája rečová činnosť s pohybom, vyučuje sa audiovizuálnou
štruktúrno–globálnou metódou spojenou s lingvomotorickou metódou. Vo výchovnovzdelávacom procese sa efektívne vyuţívajú aktivizujúce a progresívne formy a metódy
vyučovania. V závislosti od individuálnych schopností a miery postihnutia ţiakov sa vhodne
vyuţíva a rozvíja neverbálna komunikácia.
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3. ROČNÍK
CIELE
– Rozvíjať ústne vyjadrovanie a kultúru reči ţiakov a spresňovať zmyslové vnímanie,
– poznávať ďalšie hlásky a príslušné písmená, čítať jednoduché vety pozostávajúcich
z jednoslabičných a dvojslabičných slov,
– poznávať vetu, slovo, slabiky, hlásky, písmená,
– vytvárať zručnosť členiť krátke jazykové prejavy na vety, vety rozkladať na slová,
– rozvíjať grafomotorické zručnosti,
– obohacovať a spresňovať slovnú zásobu ţiakov a vzbudiť záujem o detskú literatúru.

OBSAH
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
Písanie
Opakovanie, zdokonaľovanie prebraných písmen z 2. ročníka.
Písanie nových písmen: dz, dzs, q, x, y, w.
Písanie slabík a krátkych slov zloţených z osvojených písmen.
Písanie písmen malej a veľkej abecedy.
Spájanie písmen do slabík, slov.
Rozlišovanie dĺţky samohlások a spoluhlások v písomnom prejave napr. kerek – kerék;
torok – török; hal – hall, megy – meggy.
Písanie interpunkčných znamienok: bodka, čiarka, otáznik, výkričník.
Písanie krátkych viet.
Písanie viet s veľkým začiatočným písmenom.
Písanie s veľkým začiatočným písmenom vlastné mená osôb.
Odpisovanie krátkeho, jednoduchého písaného textu.
Prepisovanie jednoduchých viet z tlačeného do písaného písma.
Diktát jednoduchých slov a krátkych viet.
KOMUNIKÁCIA A SLOH
Nácvik a spresňovanie správnej a zreteľnej výslovnosti.
Poznávanie, rozlišovanie viet, slov, slabík, hlások.
Členenie krátkych jazykových prejavov na vety a vety na slová.
Tvorenie odpovedí na otázky.
Formulovanie ţelania, prosby, poďakovania, blahoţelania, stručne oznamovať krátke
správy (s pomocou učiteľa).
Ústne opísať niektoré známe predmety, činnosti osôb, zvierat, pomocou jednoduchých viet
opísať svoje skúsenosti, záţitky.
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ČÍTANIE A LITERATÚRA
Technika čítania
Opakovanie, spresňovanie čítania písmen z 2. ročníka.
Poznávanie a čítanie ďalších spoluhlások: dz, dzs, q, x, y, w.
Čítanie písanej a tlačenej abecedy.
Čítanie slabík s krátkymi a dlhými samohláskami a spoluhláskami.
Čítanie slov rôzneho slabikového zloţenia.
Čítanie slov s výskytom dlhých spoluhlások napr. hall, áll, kettő, reggel, meggy,
hosszú, pöttyös, könnyű.
Čítanie jednoduchých viet s porozumením.
Tvorenie slovných odpovedí na otázky z obsahu prečítaného textu.
Literárna výchova
Počúvanie, čítanie literárnych textov.
Rozprávanie, prednes a dramatizácia literárnych textov.
Prednes, memorovanie krátkych rečňovaniek, básničiek.
Vymenovanie postáv vystupujúcich v rozprávkach a poviedkach.
Orientácia v deji literárnych textov.

PROCES
Jazyková komunikácia
Písanie
Úlohou písania je ďalej zdokonaľovať rukopis ţiakov a nacvičiť nové písmená.
Naučiť ţiakov písať so správnym poradím písmen krátke známe slová, ktoré sa píšu tak,
ako sa vyslovujú. Viesť ţiakov k sebakontrole, v potrebnej miere spájať jazykovú
a grafickú stránku písania. Vytvárať zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať
pracovné miesto pri písaní a dbať na úpravu písaného textu.
Komunikácia a sloh
Pokračovať vo výcviku vyjadrovania osobných a spoločenských skúseností v krátkych
hovorených prejavoch. Je potrebné postupne a systematicky obohacovať a spresňovať
slovnú zásobu ţiakov. Pri rozprávaní, dramatizácii dbať na správnu výslovnosť, správne
dýchanie, na hlasovú moduláciu a artikuláciu.
Čítanie a literárna výchova
Je dôleţité dôkladne nacvičovať slová výskytom spoluhlások dz, dzs, q, x, y, w, ktoré sa
v maďarskom jazyku vyskytujú len zriedkavo. Je naďalej dôleţité rozvíjanie
fonematického sluchu ţiakov. V treťom ročníku je potrebné automatizovať presné
poznávanie písmen abecedy a ich pevné spojenie s hláskami, ktoré označujú. Postupne
vytvárať zručnosť u ţiakov plynule a presne čítať slabiky, jednoduché slová. Nacvičovať
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čítať správne, plynule a s porozumením jednoduché vety v krátkych, primerane náročných
textoch.
V rámci literárnej výchovy je dôleţité prebúdzať u ţiakov záujem o detskú literatúru
spoločným čítaním z čítanky, predčítaním z detských kníh a časopisov, viesť ţiakov
k pokusu o samostatné čítanie vo voľnom čase. Vychovávať ţiakov k čítaniu, počúvaniu,
prednesu, rozprávaniu a dramatizácii literárnych diel.
Počas školského roka sa odporúča navštíviť aspoň 2 filmové alebo divadelné predstavenia
pre deti.
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7. ROČNÍK
CIELE
– Dať ţiakom základné poznatky o zvukovej, významovej a tvarovej rovine jazyka,
– oboznámiť ţiakov s niektorými jednoducho formulovanými základnými pravidlami
pravopisu,
– poznávať stavbu slov, v jednoduchých prípadoch určiť slovotvorný základ, predpony
a prípony,
– poznávať slovesá v oznamovacom, rozkazovacom a podmieňovacom spôsobe,
– poznávať podstatné mená, prídavné mená, číslovky a zámená,
– cvičiť sa v štylizácii a kompozícii a v tvorení súvislých ústnych prejavov,
– čítať plynule, správne s dôrazom na porozumenie primerane náročných umeleckých
a náučných textov,
– oboznámiť ţiakov s ďalšími literárnymi druhmi a ţánrami,
– rozširovať slovnú zásobu a vytvárať u ţiakov kladný vzťah k literatúre.

OBSAH

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
Zvuková, významová a tvarová rovina jazyka a pravopis
Opakovanie maďarskej abecedy, zoradenie slov podľa abecedného poriadku.
Rozdeľovanie viacslabičných slov na základe slabičného princípu, slabikovanie.
Forma s význam slov: jednovýznamové, viacvýznamové slová, antonymá, synonymá.
Poznávanie slovotvorného základu a prípon v známych slovách.
Pravopis najznámejších prípon: -ból, -ből, -ról, -ről, -ban, -ben, - ba, -be, -val, -vel, atď.
Poznávanie slovies v oznamovacom, podmieňovacom a rozkazovacom spôsobe.
Pravopis slovies v rozkazovacom spôsobe (napr. adj, menj).
Pravopis slovesných predpôn typu: kimegy, lemegy.
Poznávanie, rozlišovanie všeobecných a vlastných podstatných mien.
Pravopis vlastných podstatných mien (vlastné mená osôb, zvierat, zemepisných názvov –
známych miest, ulíc, riek, štátu, názvy literárnych diel, časopisov).
Poznávanie prídavných mien, stupňovanie prídavných mien.
Pravopis stupňovaných prídavných mien.
154

Poznávanie čísloviek, pravopis čísloviek do dvetisíc.
Poznávanie zámen – osobných, opytovacích, ukazovacích, vzťaţných.
KOMUNIKÁCIA A SLOH
Pomenovávanie pozorovaných predmetov, javov aj vlastnej činnosti a vyjadrovanie sa
o nich.
Tvorenie písomných odpovedí na jednoduché otázky, týkajúce sa ich ţivota a blízkeho
okolia.
Reprodukcia čítankových textov.
Rozprávanie vlastných záţitkov, príbehu prečítaných textov podľa osnovy (úvod, jadro,
záver) s dodrţaním časovej postupnosti.
Opis predmetov, obrázkov, osôb, pracovného postupu.
Zostavenie jednoduchej správy (napr. na nástenku).
Napísanie listu s jednoduchým oznámením (forma a úprava listu, obálky)
Vyţiadanie a podávanie informácií, tvorenie otázok v modelových situáciách –
telefonovanie (začiatok a koniec telefonického rozhovoru).
Písanie oznámenia, blahoţelania, vyplňovanie rôznych formulárov.
ČÍTANIE A LITERATÚRA
Technika čítania
Rozvíjanie čítania krátkych, jednoduchých textov s prirodzenou intonáciou, správnym
slovným a vetným prízvukom.
Čítanie krátkych jednoduchých textov s porozumením.
Upevňovanie zručnosti čítať plynule, správne a s porozumením primerane náročné
umelecké aj náučné texty a orientovať sa v nich.
Rozširovanie slovnej zásoby ţiakov a jej presnejšie vyuţívanie pri reprodukcii prečítaných
textov.
Dramatizácia krátkych textov s pouţitím priamej reči.
Literárna výchova
Osvojovanie literárnych textov výrazným hlasným čítaním a počúvaním.
Spájanie obsahu prečítaného textu s ilustráciou.
Nácvik orientácie v deji rozprávok, poviedok, povestí a členenie ich deja na časti.
Pri rozprávaní spájanie jednotlivých častí do celkového deja.
Poznávanie hlavnej myšlienky krátkeho textu, poskytnutie základných informácií
o prečítanom texte.
Poznávanie pojmov a výrazov v praktických činnostiach s textom (bez ich definovania) –
poézia, próza; poviedka, báj, román, historická próza, encyklopédia, náučná literatúra.

PROCES
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Jazyková komunikácia
Jazykové vyučovanie pozostáva z aktivizácie poznatkov 6. ročníka, s oboznámením ţiakov
so stavbou slov – v jednoduchých prípadoch určovať slovotvorný základ, slovotvornú
predponu a slovotvornú príponu. Pokračovať vo výcviku určovať slovné druhy. Poznávať
oznamovací, podmieňovací a rozkazovací spôsob slovies, poznávať všeobecné a vlastné
podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky.
Nácvik a osvojovanie si gramatického učiva aj v 7. ročníku slúţi k prehĺbeniu
pravopisných zručností ţiakov.
Komunikácia a sloh
V rámci štylizácie a kompozície si ţiaci osvojujú rozlišovať spisovné a nespisovné
jazykové prostriedky, učia sa výstiţne vyjadrovať (doplňovanie, rozširovanie viet, určenie
správneho slovosledu vo vete). V rámci súvislých jazykových prejavov sa učia kolektívne
zostaviť osnovu príbehu, textu. Na základe osnovy dokáţu samostatne, súvisle rozprávať
a svoje myšlienky dokáţu napísať aj jednoduchými, krátkymi vetami. Dodrţiavajú
základné členenie jazykového prejavu (úvod, hlavnú časť a zakončenie).
Výcvik v súvislých prejavoch pozostáva z nasledujúcich zloţiek: odpovede na otázky,
reprodukcia, rozprávanie, opis a formy spoločenského styku.
Čítanie a literárna výchova
Osvojovanie literárnych textov prebieha väčšinou uţ výrazným hlasným čítaním, ale aj
počúvaním zvukových nahrávok, sledovaním vhodného televízneho alebo videoprogramu
pre deti. Podľa moţnosti sa odporúča návšteva divadelných a filmových predstavení pre
deti a mládeţ (na ich návštevu sú vopred pripravení). Ţiakov vedieme naďalej k tomu, aby
o videnom programe vedeli rozprávať a vyjadriť svoje záţitky.
Pri práci s textom sa ţiaci učia uvedomelo chápať ilustrácie a spájať ich s obsahom textu.
Pri čítaní a počúvaní ukáţok z literárnych diel si ţiaci 7. ročníka rozvíjajú vzťah k prírode
a spoločnosti, rozširujú a obohacujú si slovnú zásobu, presnejšie rozlišujú význam slov,
vyjadrujú sa výstiţnejšie, s väčšou presnosťou.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA
Poézia – výber z tvorby maďarských básnikov: Petőfi Sándor, Arany János, Szabó Lőrinc,
Weöres Sándor, Fazekas Mihály a iní.
Prozaická tvorba – výber z tvorby maďarských, slovenských a inonárodných spisovateľov:
Benedek Elek, Móra Ferenc, Fekete István, Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Marie
Majerová, Rudo Moric, Erich Kästner, Jack London, Daniel Defoe, Karl May a iní.
Náučná literatúra: Ablak –Zsiráf obrázkový detský lexikón, detské encyklopédie atď.
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3. ROČNÍK
CIELE
–
–
–

Poznávať ďalšie hlásky a príslušné písmená, čítať slová zloţených z otvorených
a zatvorených slabík,
rozvíjať grafomotorické zručnosti a zvládnuť písanie ďalších písmen a z nich utvorených
slabík,
rozvíjať slovnú zásobu.

OBSAH
Čítanie
Opakovanie, prehĺbenie učiva z 2. ročníka.
Osvojovanie veľkých a malých písmen; spoluhlásky: l, L, v, V, t, T; samohlásky: ö, Ö, Ŋ, ŉ,
u, U, ú, Ú, ü, Ü, ű, Ű.
Čítanie otvorených slabík z osvojených písmen (napr. lö, lő, vu, vú, tü, tű).
Čítanie zatvorených slabík (napr. év, út, ól, tél, lát, vet).
Čítanie dvojslabičných slov zloţených zo známych otvorených a zatvorených slabík.
Čítanie tlačených písmen, slabík a slov.
Čítanie písaných písmen a slabík nacvičovaných v písaní.
Tvorenie jednoduchých viet.
Delenie slov na slabiky s vyuţitím riekaniek a vyčítaniek.
Písanie
Opakovanie nacvičených prvkov písmen z predchádzajúcich ročníkov.
Písanie písmen: l, v, t, ö, ő, u, ú, ü, ű.
Písanie slabík s nacvičenými písmenami (napr. lö, lő, vu, vú, tü, tű).
Rozvíjanie slovnej zásoby
Pomenovanie obrázkov (predmetov, činností).
Vyhľadávanie protikladov.
Tvorenie otázok a odpovedí.
Tvorenie viet.
Rozprávanie podľa obrázkov.
Rozprávanie krátkeho príbehu.
Rozhovor na danú tému.
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PROCES
Ţiaci si v 3. ročníku osvojujú ďalšie malé a veľké písmená - spoluhlásky (l, v, t) a samohlásky
(ö, ő, u, ú, ü, ű). Pri všetkých písmenách prebieha vyvodenie hlásky a písmena rovnakým
spôsobom – s pomocou obrázkov a riekaniek. Postupne sa prechádza na nácvik čítania
zatvorených slabík.
Súčasťou vyučovania písania je rozvíjanie grafomotorických schopností ţiakov. Pri rozvíjaní
grafických zručností ţiakov začíname od veľkých prvkov a prípravných cvikov, ktoré sa
postupne zmenšujú a spresňujú. Veľký dôraz kladieme na motiváciu. Pri písaní je potrebné
uskutočňovať všetky pohyby uvoľnene, pokiaľ moţno plynule. Je moţné pri tom vyuţívať
rytmické riekanky, prípadne hudobný sprievod. Písanie slabík s nacvičenými písmenami
realizovať jednoduchými spájacími ťahmi. Nacvičené prvky je potrebné stále opakovať
s pouţitím inej motivácie a iných písacích potrieb. Sústavne dbáme na správne drţanie
písacích potrieb a správne sedenie pri písaní.
Hodiny písania rozdeľujeme na menšie časové jednotky, aby ţiaci písali niekoľkokrát
týţdenne. Poradie osvojovaných písmen si určuje učiteľ podľa poradia písmen v pouţívanej
učebnici.
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7. ROČNÍK
CIELE
–
–
–

Osvojovať si ďalšie hlásky a písmená,
čítať slová, krátke vety a jednoduché, krátke texty s porozumením,
pouţívať osobné údaje v beţných ţivotných situáciách,
– rozvíjať grafomotorické zručnosti, zvládnuť písanie ďalších písmen.

OBSAH
Čítanie
Čítanie písmen: ny, Ny, gy, Gy, ty, Ty, ly, Ly.
Čítanie slabík a slov s osvojenými písmenami.
Čítanie slov s otvorenými a zatvorenými slabikami.
Čítanie nápisov, názvov článkov v novinách, názvov rozprávok, poviedok v literatúre pre deti.
Čítanie textu s písaným písmom.
Čítanie slabík a slov, ktoré ţiaci napíšu samostatne.
Čítanie jednoduchých, krátkych textov s porozumením, pozostávajúcich zo známych slov
a jednoduchých viet.
Jednoduché odpovede na otázky z obsahu čítaného textu.
Rozprávanie podľa obrázkov.
Rozširovanie osobného frekvenčného slovníka o slová s písmenami nacvičovanými v tomto
ročníku.
Písanie
Písanie malých písmen, ktoré sa ţiaci učia čítať (ny, gy, ty, ly).
Písanie veľkých písmen D, H, K, L, S, G.
Písanie slabík s precvičovanými písmenami.
Odpisovanie a prepisovanie slov.
Písanie krátkych, jednoduchých viet.
Písanie vlastného mena, dátumu narodenia, adresy.
Diktát jednoduchých dvojslabičných slov.
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PROCES
V rámci čítania si ţiaci osvojujú ďalšie veľké a malé tlačené písmená, ktoré čítajú v krátkych
slovách. Cieľom vyučovania čítania v tomto ročníku je naučiť ţiakov čítať jednoduché,
krátke, obsahovo primerané texty s porozumením.
Ţiaci si osvojujú čítanie textov aj s písaným písmom, ktoré pozostávajú zo slabík a slov.
Súčasťou vyučovania čítania sú aj cvičenia zamerané na vnímanie obsahu čítaného textu
a rozvoj reči. Odporúča sa nacvičovanie a memorovanie jednoduchých básničiek.
Sústavne sa realizuje cvičenie jemnej motoriky ţiakov, dbá sa na správne sedenie pri písaní a
drţanie písacích potrieb. V rámci vyučovania písania si ţiaci osvojujú ďalšie malé a veľké
písmená. Počet a poradie písmen môţe učiteľ meniť podľa individuálnych schopností ţiakov.
Ţiaci v tomto ročníku majú zvládnuť odpisovanie a prepisovanie slov, jednoduchých viet, a
odporúča sa písanie písmen, slabík a krátkych slov aj podľa diktátu.
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