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ÚVOD 

 

Pri výchove a vzdelávaní ţiakov s mentálnym postihnutím sa podľa § 94 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z. z.)  

postupuje podľa vzdelávacieho programu pre ţiakov s mentálnym postihnutím. 

Vzdelávací program pre ţiakov s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní ţiakov 

s touto diagnózou v základnej škole podľa § 94 ods.1 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z., 

t.j. v špeciálnej základnej škole pre ţiakov s mentálnym postihnutím a v ďalších  školách pre 

ţiakov  so zdravotným znevýhodnením, v špeciálnych triedach základných škôl alebo pri 

individuálnom začlenení.  

Vymedzuje špecifické potreby a poţiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o ţiakov 

s mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní. 

Podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., základná škola podľa § 94 ods. 2 písm. a), ktorá 

vzdeláva ţiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii 

s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia ţiakov na 

a) variant A pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, 

b) variant B  pre ţiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, 

c) variant C pre ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo 

pre ţiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú 

drţiteľmi preukazu zdravotne ťaţko postihnutých a nemôţu sa vzdelávať podľa 

variantu A alebo B. 
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1.   Ciele výchovy a vzdelávania  

 

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie (spôsobilosti),  

ako kombinácie vedomostí, skúseností  a postojov ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.  

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 

spôsobilostí ţiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich 

cieľov: 

 poskytnúť ţiakom primerané moţnosti skúmania ich najbliţšieho kultúrneho 

a prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového, 

 rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť ţiaka 

v poznávacej, sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti, 

 viesť ţiakov k spoznávaniu svojich schopností, k vyuţívaniu svojich moţností, ku 

kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu  reálneho obrazu seba samého, 

  rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa 

a poznávať seba samého, 

 podporovať kognitívne procesy a kompetencie ţiakov kriticky a tvorivo  myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym  riešením 

problémov,  

 umoţniť ţiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli vyuţiť 

pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom ţivote, 

 vyváţene rozvíjať  u ţiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť 

(vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať,  

 podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä 

otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve 

a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť 

k spoluţiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu 

a prírodnému okoliu, 

 viesť ţiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu  a k akceptovaniu iných ľudí, ich 

duchovno-kultúrnych hodnôt,  rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, 

národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboţenskými spoločenstvami, 

 naučiť ţiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť 

zodpovednosť za svoje zdravie,  aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť ţivotné 

prostredie. 
 
  

2. Stupeň vzdelania 

 

Primárne vzdelanie získa ţiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre ţiakov  

s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom 

o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou (ISCED 1). 
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3. Profil absolventa 
 

Kľúčové kompetencie sú viacúčelové (multifunkčné), lebo slúţia na výkon pracovných 

a mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských,  rodinných, zdravotných a iných) aktivít 

v osobnom ţivote. Majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom 

celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, 

organizačné formy a  metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, 

programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej  

činnosti. Vyváţene rozvíjajú perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu 

oblasť osobnosti ţiaka. 

V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové povaţované: komunikačné spôsobilosti, 

matematická gramotnosť a  gramotnosť v oblasti prírodných vied a  technológií, spôsobilosti 

v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa 

učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne  a  občianske spôsobilosti, spôsobilosť 

chápať kultúru  v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry. 

Absolvent  programu primárneho vzdelávania pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

(a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu   vzdelávania a 

jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

– rozumie obsahu písaného textu, dokáţe ho ústne zreprodukovať, 

– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umoţňuje dosiahnutý 

stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej 

koordinácie),  

– dokáţe určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spoluţiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými  prichádza do kontaktu,  

– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, 

– je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom, 

– rozumie beţne pouţívaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáţe na ne 

adekvátne reagovať podľa svojich moţností, 

– na základnej úrovni vyuţíva technické prostriedky komunikácie, 

– chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje 

multikultúrne odlišnosti detí a dospelých, 

– správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

– preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 

– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udrţiava 

s nimi  harmonické vzťahy,  

(b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

– dokáţe vyuţiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh a praktického ţivota, pouţíva pri tom konkrétne a abstraktné 

myslenie,  

– rozumie a pouţíva základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 

– chápe základné  prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať 

a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, 
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– má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam 

potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie,  

(c) kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

– vie pouţívať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 

– vyuţíva rôzne moţnosti zhromaţďovania  informácií z kníh, časopisov, 

encyklopédií, z médií a internetu, 

– vie pouţívať vyučovacie programy, 

– chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

– vie, ţe existujú riziká, ktoré sú spojené s vyuţívaním internetu a IKT, 

(d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

– dokáţe pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

– ovláda algoritmus učenia sa a dodrţiava ho, 

– získané vedomosti dokáţe uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,  

– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, 

– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých, 

(e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

– rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbliţšom okolí, adekvátne 

svojej   úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie, 

– dokáţe popísať problém, skúša viaceré moţnosti riešenia problému,  

– v odôvodnených prípadoch dokáţe privolať potrebnú pomoc, 

(f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

– uvedomuje si vlastné potreby, vyuţíva svoje moţnosti, 

– dokáţe odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

– uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí, 

– má v úcte ţivot svoj a aj iných a chráni ho, 

– pozná svoje povinnosti, dokáţe rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných 

osôb, 

– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí, 

– dokáţe spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu, 

– uvedomuje si dôleţitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným 

a aktívnym   trávením voľného času, 

– uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim 

konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

(g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi    

kultúry 

– dokáţe sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom  

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

– dokáţe pomenovať základné druhy umenia, 

– pozná beţné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

rešpektuje vkus iných ľudí, 

– uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote, 

– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo  a ľudové tradície, 

– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 
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4. Vzdelávacie oblasti 

 

Obsah primárneho vzdelávania pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových 

kompetencií. 

 
ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŢIAKOV  S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO 

POSTIHNUTIA S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM.  ISCED 1– PRIMÁRNE VZDELÁVANIE  

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH  SCHOPNOSTÍ  

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ  

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ 

 

VECNÉ UČENIE 

VLASTIVEDA 

ČLOVEK A PRÍRODA FYZIKA 

CHÉMIA 

BIOLÓGIA  

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ DEJEPIS 

GEOGRAFIA 

OBČIANSKA NÁUKA 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA  

/NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

SVET PRÁCE 

UMENIE A KULTÚRA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ VÝCHOVA 

 
ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH  PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO 

POSTIHNUTIA S VYUČOVACÍM JAZYKOM NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN.  ISCED 1– PRIMÁRNE VZDELÁVANIE  

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA 

JAZYK A LITERATÚRA NÁRODNOSTNEJ MENŠINY 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH  SCHOPNOSTÍ  

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ  

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ VECNÉ UČENIE 

VLASTIVEDA 

ČLOVEK A PRÍRODA FYZIKA 

CHÉMIA 

BIOLÓGIA  

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ DEJEPIS 

GEOGRAFIA 

OBČIANSKA NÁUKA 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA  
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/NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

SVET PRÁCE 

UMENIE A KULTÚRA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ VÝCHOVA 

 

 

5.   Charakteristika, špecifiká a dĺţka výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

– Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s odloţenou povinnou školskou 

dochádzkou sa môţe vzdelávať v prípravnom ročníku, po absolvovaní ktorého môţe 

ţiak pokračovať v primárnom vzdelávaní na takom type školy, pre ktorý má 

predpoklady. 

– Dôleţité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné vyučovanie, 

čomu musí zodpovedať materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. 

– V prípade ťaţkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je moţné ţiakovi vypracovať 

individuálny vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého 

sa vzdeláva a postupuje do vyššieho ročníka.  

– Ţiakovi s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou 

schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu alebo skupinovú 

logopedickú terapiu školský logopéd.  

Ţiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia môţu byť vzdelávaní 

a) v špeciálnych základných školách, 

b) v špeciálnych triedach pre ţiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole, 

c) v triedach základnej školy spolu s inými ţiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94 

ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.).  

 

Dĺţka výchovy a vzdelávania 

Špeciálna základná škola - variant A má deväť ročníkov s moţnosťou zriadenia prípravného 

ročníka. 

 

Podmienky prijímania  

Podmienky prijímania ţiakov  do škôl pre ţiakov s mentálnym postihnutím určuje § 7 ods. 1 

aţ  4 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.  

 

 

6.   Vzdelávacie štandardy 

 

Vzdelávacie štandardy špeciálna základná škola pre ţiakov s mentálnym postihnutím – 

variant A nemá. 
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7. Rámcové učebné plány 

ISCED 1 

Rámcový učebný plán pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  

s vyučovacím jazykom slovenským 
 

Štátny vzdelávací program 

Vzdelávacia 

oblasť Predmet/ročník  

P
R

ÍP
R

A
V

N
Ý

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk a  

literatúra  

 8 8 8 7 6,5 6,5 5 5 5 59 

rozvíjanie 

komunikačných 

schopností  

7          7 

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností  

2          2 

            68 

Príroda 

a spoločnosť  

vecné učenie 1 1 1 1       4 

vlastiveda      2 2 3    7 

            11 

Človek 

a príroda 

fyzika        1 1 1 3 

chémia          1 1 

biológia        1 1 1 3 

            7 

Človek 

a spoločnosť 

dejepis        1 1 1 3 

geografia        1 1 1 3 

občianska náuka         1 1 1 3 

            9 

Človek 

a hodnoty   

etická výchova 

/náboţenská 

výchova   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 1 1 1 5 

            5 

Matematika  a 

práca 

s informáciami 

matematika 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

informatická 

výchova 

     0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

            42 

Človek a  svet 

práce  

pracovné 

vyučovanie 

1 1 

 

2 3 4 4 4 4 4 

 

3,5 

 

30,5 

svet práce        0,5 0,5 0,5 1,5 

            32 

Umenie 

a kultúra 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

hudobná výchova  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

            20 

Zdravie 

a pohyb  

telesná výchova  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

            20 
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Spolu povinná 

časť  
18 18 19 20 21 22 22 24 24 25 214 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné 

hodiny 

 2 4 

 

4 4 4 4 4 4 

 

4 4 38 

Spolu : povinná  časť + voliteľné 

hodiny  

20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 

 

ISCED 1 

Rámcový učebný plán pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  

s vyučovacím jazykom národnostných menšín 
 

Štátny vzdelávací program 

Vzdelávacia 

oblasť Predmet/ročník  

P
R

ÍP
R

A
V

N
Ý

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a slovenská 

literatúra  

   3 3 3,5 3,5 4 4 4 58 

 

jazyk a literatúra 

národnostnej 

menšiny 

 8 8 5 5 4 4 4 4 4  

rozvíjanie 

komunikačných 

schopností  

7          7 

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností  

2          2 

            67 

Príroda 

a spoločnosť  

vecné učenie 1 1 1 1       3 

vlastiveda      2 2 3    7 

            10 

Človek 

a príroda 

fyzika        1 1 1 3 

chémia          1 1 

biológia        1 1 1 3 

            7 

Človek 

a spoločnosť 

dejepis        1 1 1 3 

geografia        1 1 1 3 

občianska náuka         1 1 1 3 

            9 

Človek 

a hodnoty   

etická výchova 

/náboţenská 

výchova   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 1 1 1 5 

            5 

Matematika  a 

práca 

s informáciami 

matematika 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

informatická 

výchova 

     0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

            42 

Človek a  svet 

práce  

pracovné 

vyučovanie 

1 1 

 

2 3 4 4 4 4 4 

 

3,5 

 

30,5 

svet práce        0,5 0,5 0,5 1,5 
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            32 

Umenie 

a kultúra 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

hudobná výchova  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

            20 

Zdravie 

a pohyb  

telesná výchova  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

            20 

Spolu povinná 

časť  
18 18 19 20 22 23 24 27 27 28 226 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné 

hodiny 

 2 4 

 

4 4 3 3 2 1 

 

1 1 25 

Spolu : povinná  časť + voliteľné 

hodiny  

20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 

 

Poznámky 

1. Počet týţdenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre 

kaţdý učebný plán. Taktieţ celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môţe 

zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti ţiakov so 

zdravotným znevýhodnením môţe škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie 

vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, 

zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými 

organizačnými formami (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.).  

3. V prípravnom a 1. ročníku vyučovacia hodina  predmetu rozvíjanie komunikačných 

schopností je delená. 

4. V 5. aţ 9. ročníku sú vyučovacie hodiny predmetov: pracovné vyučovanie, 

informatická výchova a telesná výchova delené. 

5. Predmety s časovou dotáciou 0,5 hodiny týţdenne je moţné vyučovať ako 

jednohodinové kaţdý druhý týţdeň alebo ich spojiť blokovou výučbou. 

6. Predmety pracovné vyučovanie je moţné vyučovať v dvojhodinových celkoch. 

7. Predmet výtvarná výchova je moţné vyučovať v dvojhodinových celkoch kaţdý druhý 

týţdeň. 

8. Pri vyučovaní predmetu informatická výchova  delíme triedu na skupiny tak, aby pri 

jednom počítači sedel jeden ţiak. 

9. Predmety etická výchova a náboţenská výchova sa vyučujú v skupinách. 

10. Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry (u žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom národnostných 

menšín) triedu moţno deliť. 

 

8.   Vyučovací jazyk  

 

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky alebo vyučovací jazyk 

národnostných menšín. 

 

9.   Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a 

vzdelávania 
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Triedu moţno zriadiť pre najmenej štyroch ţiakov. Najvyšší počet ţiakov v triede pre ţiakov 

s mentálnym postihnutím (ŠZŠ - variant A) sa ustanovuje takto: prípravný a prvý ročník 6 

ţiakov, druhý ročník aţ piaty ročník 8 ţiakov, šiesty ročník aţ deviaty ročník 10 ţiakov.  

Riaditeľ školy môţe povoliť prekročenie najvyššieho počtu ţiakov v triede najviac o dvoch. 

 

 

10. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní 

 

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: 

„Ţiak (ţiacka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“. Ak ţiak ukončil povinnú školskú 

dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to nasledovne: „Ţiak 

(ţiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku.“.  

 

 

11. Povinné personálne zabezpečenie  

       

Pedagogickí zamestnanci 

– spĺňajú  kvalifikačné poţiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi,  

– preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré vyuţívajú pri pedagogickej 

komunikácii, motivácii ţiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení,  pozitívnom riadení 

triedy, 

– riadia svoje sebarozvíjanie a celoţivotné vzdelávanie v odbornej oblasti 

a osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej 

a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho 

riešenia problémov. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

– svojimi manaţérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú 

predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou 

klímou a podporujúcim prostredím, 

– starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu 

a vytvárajú pre tento ich rast podmienky, 

– sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by 

nepriaznivo ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie. 

Asistent učiteľa 

– pracuje v  triede, ktorú navštevuje ţiak alebo viac ţiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho  postihnutia, ak si to vyţaduje výchova a vzdelávanie príslušného ţiaka  

v závislosti od závaţnosti jeho postihnutia. 

Školský logopéd 

  logopéd s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou platnou v rezorte školstva. 

Školský logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, terapie 

a prevencie ţiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje odborné 

poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom ţiakov a pedagogickým 

zamestnancom školy.  
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Školský psychológ 

 vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, terapie a prevencie 

ţiakom s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. 

 

 

12. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie  

  

Dôleţitou podmienkou pre uskutočňovanie štátneho vzdelávacieho programu je primerané 

materiálno-technické a priestorové vybavenie školy 

– učebne (triedy) vybavené viacúčelovým nastaviteľným (rastúcim) nábytkom, s 

priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania,  

– učebne pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (predmety) vybavené špeciálnym nábytkom, 

prístrojmi, nástrojmi, pomôckami, technikou, materiálmi, 

– učebňa pre informatickú výchovu vybavenú počítačmi s príslušným programovým 

vybavením a prídavnými zariadeniami, komputerizovaný študijno-informačný systém, 

– špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zloţiek pracovného vyučovania 

vybavené vhodným náradím, prístrojmi a pomôckami, 

– bezpodnetová miestnosť, 

– priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním, 

– priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory pre uloţenie pomôcok, 

– kniţnica pre ţiakov a učiteľov, 

– priestory pre záujmovú činnosť po vyučovaní (školský klub detí, záujmové krúţky 

a voľnočasové aktivity) vybavené pracovným a odpočinkovým nábytkom, priestormi 

pre učenie , s pomôckami pre relaxáciu, 

– priestory pre hromadné stretávanie sa ţiakov celej školy alebo tried, učiteľov 

a rodičov, 

– priestory pre spoločné stravovanie rešpektujúce hygienické normy, 

– priestory pre vedenie školy a potrebných nepedagogických pracovníkov (miestnosť  

riaditeľa, zástupcu, hospodára, výchovného poradcu, školského psychológa a pod.),so 

zodpovedajúcim technickým vybavením a nábytkom, 

– miestnosť pre uskladnenie učebníc, archív, 

– priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne), 

– spoločné priestory pre hygienu, vrátane WC, ţiakov a ţiačky, učiteľov a učiteľky 

vybavené dávkovačmi pre tekuté mydlo, zásobník s dezinfekčným prostriedkom 

a zásobníkmi pre jednorazové utierky, 

– ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy. 

 

 

13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

Vhodná štruktúra práce a odpočinku ţiakov a učiteľov počas dňa, vhodný reţim vyučovania 

s ohľadom na vek ţiakov 

 v prípravnom ročníku aţ štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť 

vyučovacích hodín, v piatom ročníku aţ deviatom ročníku najviac šesť vyučovacích 

hodín, 
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 vyučovacia hodina trvá 45 minút, poslednú vyučovaciu hodinu moţno skrátiť na 40 

minút,  

 s prihliadnutím na osobitosti ţiakov môţe škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie 

vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, 

zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými 

organizačnými formami, 

Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo 

školy postupuje podľa § 2 ods. 24 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. 

1) pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je v jednej skupine najviac päť ţiakov, 

2) pri lyţiarskom výcviku má jeden inštruktor v skupine najviac osem ţiakov, 

3) pri školskom výlete je počet ţiakov v skupine rovnaký alebo niţší ako počet ţiakov 

v triede, ak je počet ţiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako počet ţiakov 

v triede, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby. 

 

Zaistenie bezpečnosti  a ochrany zdravia ţiakov a pedagogických pracovníkov pri vzdelávaní 

 zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške ţiakov, protišmyková podlaha, 

dostatočné denné svetlo, moţnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, 

osvetlenie, vykurovanie), 

 priestor pre ošetrenie úrazu a ku krátkodobému pobytu zraneného, resp. chorého ţiaka, 

 výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná   

kontrola z hľadiska bezpečnosti, 

 lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na RZP, linku 

dôvery, políciu, 

 zabezpečený vhodný pitný a stravovací reţim, 

 dodrţiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a pouţívania iných omamných látok 

v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou. 

 

 

14. Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov 

 

Školský vzdelávací program pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

vypracovaný na základe tohto vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou Štátneho 

vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie (ISCED 1) 
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Príloha A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA  
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

PRE 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

je základom celého vzdelávania a výchovy. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh 

slovenského jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ďalších vyučovacích 

predmetov. 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je naučiť ţiakov jednoducho 

a zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť 

u všetkých ţiakov návyk správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu, 

z väčšiny ţiakov vychovať čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre. 

Slovenský jazyk a literatúra spája v sebe niekoľko oblastí, ktoré sa navzájom prelínajú 

a špecifickým spôsobom prispievajú k plneniu cieľov výchovy: rozvíjajú zmyslovú, 

emocionálnu, vôľovú a rozumovú stránku osobnosti dieťaťa, spoluutvárajú charakter ţiaka 

a spolu s ostatnými predmetmi posilňujú výchovu k vlastenectvu. 

Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry v 1. aţ 9. ročníku je rozdelený do troch 

oblastí: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

 

V 1. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 
 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- písanie  

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

-     komunikácia, ústny prejav 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania 

- literárna výchovy 

 

V  2. aţ 5. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- zvuková rovina jazyka a pravopis  

- písanie 

- významová rovina 

- tvarová rovina  
 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- sloh, komunikácia 

- ústny a písomný prejav 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania – čítanie textu, základy čítania s porozumením 

- literárna výchova – všeobecné pojmy a základné literárne ţánre 
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V 6. aţ 9. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- zvuková rovina jazyka a pravopis  

- významová rovina 

- tvarová rovina  

- skladobná rovina 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- sloh, komunikácia 

- ústny a písomný prejav 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania – čítanie textu, čítanie s porozumením, reprodukcia prečítaného textu, 

verejná prezentácia textu 

- literárna výchova – všeobecné pojmy a základné literárne ţánre. 
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1. ROČNÍK 

 

CIELE 

 Postupne poznávať niektoré hlásky a príslušné písmená, čítať jednoslabičné 

a dvojslabičné slová, 

 rozvíjať psychomotorické schopnosti a jemnú pohybovú koordináciu potrebnú na 

vyučovanie písania.  
 

OBSAH  

JAZYKOVÁ  KOMUNIKÁCIA 

Písanie 

Pri výcviku písania sa vytvárajú potrebné hygienické pracovné a estetické návyky. Ţiaci sa 

učia správne zaobchádzať s písacími nástrojmi a materiálom a dbať na úhľadnú úpravu. 

Grafický záznam sa vhodne motivuje a sprevádza slovom. Určené cvičenia sa postupne 

rozvíjajú, opakujú a zdokonaľujú. 

Nácvik písania 

- Cviky na prípravné písanie nepodopretou rukou. 

- Správne drţanie ruky – čmáranie rudkou, kriedou, fixkou, progresom. 

- Dotyky, voľné čmáranie a krúţenie, oblúky. 

- Nacvičuje sa drţanie ceruzky pri písaní v liniatúre, prvky prvých písmen. 

Vyuţitie týchto prvkov na nácvik písania písmen.  

Písanie písmen, ktoré sa ţiaci učia čítať.  

Písmená sa nacvičujú v poradí podľa postupu v čítaní.  

Písanie slabík a krátkych slov zloţených z osvojených písmen.  

Prepis slabík a slov z tlačeného do písaného písma.  

Diktát písmen a slabík. 
 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

Technika čítania 

Poznávanie samohlások a, e, i, o, u, y a príslušných malých a veľkých písmen.  

Rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások.  

Poznávanie a čítanie spoluhlások m, M, I, L, v, V, t, T, p, P, j, J.  

Nácvik čítania otvorených a zatvorených slabík s osvojeným písmenom.  

Čítanie a výslovnosť mäkkých slabík le, li, te, ti, ne, ni, de, di. 

Čítanie jednoslabičných, dvojslabičných a niektorých trojslabičných slov zloţených najmä 

z otvorených slabík.  

Čítanie jednoduchých viet. Čítanie písaného písma. 

Literárna výchova 

Cieľom literárnej výchovy v 1.ročníku je predovšetkým výchova pozorného detského 

poslucháča. Ţiaci sa učia počúvať a pokúšajú sa rozprávať najznámejšie jednoduché 

rozprávky zaloţené na jednoduchom časovom radení opakovaných a obmieňaných dejov. 

Učia sa počúvať a vnímať krátky príbeh, pokúšajú sa ho dramatizovať, prípadne ilustrovať. 

Učia sa memorovať jednoduché rečňovanky. 
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Tieto zručnosti si ţiaci osvojujú 

- pri počúvaní ukáţok z literatúry pre deti zo zvukových nahrávok, 

- pri sledovaní videoprogramov, 

- sledovanie bábkových hier (v triede a z televízneho vysielania). Príleţitostné návštevy 

detských bábkových divadiel. Pokus o dramatizáciu s aplikáciami, plošnými bábkami, 

s maňuškami a podobne. 

 

Nácvik a memorovanie jednoduchých básničiek, rečňovaniek a vyčítaniek od autorov detskej 

literatúry a z ľudovej tvorby (napr. K. Bendová,  V. Šimková – J. Domasta; J. Andel; J. 

Turan; F. Hrubín a iní). 

Počúvanie a reprodukcia krátkej rozprávky o deťoch a zvieratkách (napr. M. Ďuríčková, M. 

R. Martáková, D. Hevier, H. Zelinová, E. Gašparová, N. Tánska a iní). 

Obrázkové kniţky (V. Machaj,  Z. Vlach – M. Novacký, J. Kontár, E. Vančurová a iní). 

 

PROCES 

Úlohou je spresňovať zmyslové vnímanie, rozvíjať ústne vyjadrovanie a kultúru reči ţiakov. 

Pozorovaním okolitej skutočnosti a jej znázornenia na obrázkoch ţiaci poznávajú 

a pomenúvajú predmety a činnosti. Hrou a častými cvikmi sluchového vnímania sa zlepšuje 

schopnosť ţiakov diferencovane vnímať zvuky. Ţiaci poznávajú, pomenúvajú, porovnávajú 

a rozlišujú veľkosť, farbu, tvar, vôňu a chuť predmetov. Učia sa zameriavať svoju pozornosť 

podľa inštrukcie učiteľa postrehnúť rozdiely, zmeny, vzťahy a časovú následnosť. 

Nacvičuje sa vyjadrovanie a výslovnosť ţiakov. Od pomenovávania predmetov a javov sa 

prechádza k nácviku vecných formulácií, predovšetkým jednoduchých viet. Nacvičujú sa 

pozdravy, krátke oznámenia, vyjadrenie jednoduchej prosby, poďakovanie, ospravedlnenie. 

Sústavne sa pestuje výslovnosť, dych a hlas detí. Prebúdza sa vlastné úsilie ţiakov o zreteľnú, 

dobre počuteľnú a zrozumiteľnú reč. 

Na začiatočné čítanie a na postupné osvojovanie čitateľských návykov treba pripravovať 

ţiakov hrou a špeciálnymi cvičeniami. Rozvíja sa sluchové a zrakové vnímanie. Cvičí sa 

sledovanie obrázkov zľava doprava, orientácia v riadku. Členenie krátkych viet na slová. 

Sluchová analýza a syntéza slov. 

Pri nácviku písania vychádzame z detských hier a motivovaných prípravných cvikov.  
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5. ROČNÍK 

 

CIELE 

– Správne písať „i“ po mäkkých spoluhláskach a „y“ po tvrdých spoluhláskach,  

– poznávať obojaké spoluhlásky a pravopis vybraných slov po b, p, m, 

– poznávať podstatné mená, učiť sa určovať ich rod a číslo, 

– rozlišovať všeobecné a vlastné podstatné mená, učiť sa ich správne písať, 

– ústne tvoriť vety s danými slovami,  

– písomne dopĺňať a obmieňať vety, 

– cvičiť sa v tvorení jednoduchých krátkych textov a rozprávania. 

 

OBSAH 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

Zvuková, významová, tvarová rovina jazyka a pravopis 

Obojaké spoluhlásky, správne písanie „y“ vo vybraných slovách po b, p, m. 

Podstatné mená - rod a číslo.  

Poznávanie vlastných mien osôb, zvierat, miest, obcí, hôr, riek (všeobecne známych 

z najbliţšieho okolia).  

Rozlišovanie všeobecných a vlastných podstatných mien. 

Nacvičovanie  správneho písania vlastných podstatných mien. 

Písanie  

V spojení s jazykovým vyučovaním si ţiaci zdokonaľujú rukopis so zreteľom na svoje 

individuálne potreby.  

Zvyšuje sa dôraz na plynulé písanie slov (bez zbytočného prerušovania písacieho ťahu), so 

zameraním na automatizáciu písacieho pohybu.  

Dbá sa na dodrţiavanie všetkých kvalitatívnych znakov písma, najmä na tvaropis, jednotný 

sklon a na úpravu písaných celkov. Postupne sa zvyšuje rýchlosť písania. 

Priemerná veľkosť písmen strednej výšky je 3 – 4 mm, hornej a dolnej dĺţky 6 – 8 mm. 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

Tvorenie viet s danými slovami (ústne). Výber vhodných výrazov. Dopĺňanie viet (písomne) 

a obmieňanie slovami zvládnutými z pravopisnej stránky. 

Pomenovávanie pozorovaných predmetov, javov a vlastnej činnosti (vyjadriť sa o nich). 

Odpovede na otázky  

Odpovedanie na otázky podľa obrázkov, na základe vlastných skúseností a čítankových 

textov. Odpovede postupne tvoria súvislejší celok. Tvorenie otázok k jednoduchému textu. 

Reprodukcia  

Reprodukcia kratších textov. 

Rozprávanie  

Rozprávanie podľa obrázkov alebo podľa série obrázkov a na základe vlastných záţitkov. 

Rozprávanie podľa jednoduchej osnovy, ktorú najprv zostavil učiteľ, neskôr za spolupráce 

všetkých ţiakov. 

Opis  

Opis spoluţiaka, skutočných predmetov alebo obrázkov s dejovými prvkami (ústne). 

Formy spoločenského styku  
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Poţiadanie o informáciu a vedieť podať stručnú informáciu, privítať návštevu a rozlúčiť sa 

s ňou; blahoţelať (k narodeninám, k Novému roku, Dňu matiek – ústne).  

Napísať pozdrav a blahoţelania na pohľadnici (úprava – adresa, dátum, oslovenie, pozdrav, 

podpis). 

 
ČÍTANIE A LITERATÚRA 

Technika čítania 

Čítanie primeraných textov správne a s porozumením. Postupné plynulé, vhodne členené 

a prirodzene intonované čítanie súvetí (sústreďovanie sa na významovú stránku viet 

a odsekov a na porozumenie obsahu textu). 

Upevňovanie správneho slovného prízvuku, správne klásť vetný prízvuk. 

Rozvíjanie a uplatňovanie návykov správneho a ekonomického dýchania, správneho znenia 

hlasu, starostlivosti artikulácie a spisovnej výslovnosti. 

Rozširovanie slovnej zásoby ţiakov. Presnejšie rozlišovanie významu slov, vyberať vhodný 

výraz a správne tvoriť vety, odpovedať na otázky z čítaného a s pomocou učiteľa jednoducho 

reprodukovať obsah. 

Literárna výchova 

Oboznamovanie sa s literárnymi textami - hlasným čítaním, počúvaním predčítaného alebo 

hraného textu. Spájanie obsahu čítaného textu s príslušnou  ilustráciou k literárnemu textu, 

vnímať ju, rozumieť jej. 

S pomocou učiteľa reprodukovať, prípadne dramatizovať dej  rozprávky alebo poviedky. 

Rozprávať príbeh hlavnej postavy a hodnotiť jej povahové vlastnosti, určiť čas a miesto deja, 

rozlišovať reálne a nereálne (rozprávkové) prostredie. 

Rozumieť niektorým ďalším literárnym pojmom a výrazom (bez ich definovania) v súvislosti 

so skutočnosťou, ktorú tieto pojmy a výrazy označujú, napr.: rozhlasové a televízne relácie, 

povesť, hádanka, báseň, spisovateľ, časopis. 

Poézia od detských autorov (napr. K. Bendová, J. Turan, Š. Ţáry, F. Hrubín) 

Rozprávky a dobrodruţná literatúra (napr. O. Sekora, A. Tolstoj, J. C. Hronský, J. a W. 

Grimmovci a iní). 

Povesti a balady (napr. M. Ďuríčková, M. Rázusová-Martáková a iní). 

Povesti zo ţivota detí (napr. M. Haľamová, J. Šrámková, M. Jančová). 

Rozprávky, bájky a poviedky o prírode a zvieratkách ( napr. R. Móric, Ezopove bájky, V. 

Bednár) 

 

PROCES 

Počas celého roka sa venuje starostlivosť zvukovej stránke hovorených prejavov ţiakov. Do 

učiva sa zaraďujú lexikálno-sémantické a štylistické cvičenia. 

Literatúra odporúčaná na čítanie v 5.ročníku ukazuje krásu sveta, prírody a ľudí. 

V slovenských rozprávkach sa ţiaci oboznamujú s typom národného rozprávkového hrdinu, 

čítaním moderných rozprávok o zvieratkách si rozvíjajú vzťah k prírode, pri čítaní poviedok 

o deťoch získavajú poznatky o ţivote detí v minulosti a v súčasnosti. Pri čítaní poviedok zo 

súčasnosti poznávajú vzťahy k rodine, v detskom a školskom kolektíve a prebúdzajú sa ich 

city priateľstva k osobám vo svojom okolí, k deťom vo všetkých krajinách a k dospelým 

ľuďom na celom svete. 

Tento ideovo-umelecký obsah si ţiaci osvojujú pri čítaní a počúvaní ukáţok z týchto kníh 

literatúry pre deti a mládeţ. 
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ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ 

PRE PRÍPRAVNÝ ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Skutočná komunikácia predstavuje vţdy sociálnu interakciu, nemoţno ju od poškodenia 

sociálnych zručností oddeliť. Rozvíjanie schopností komunikovať je preto jedným zo 

základných cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu ţiakov s mentálnym postihnutím.  

Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností je vytvorenie, resp. rozvíjanie 

komunikačných schopností s atribútmi prostriedku vyjadrovania potrieb, nadväzovania 

kontaktov, ako aj výmeny informácií a vo vyšších ročníkoch aj vyjadrovanie vlastných 

emocionálnych stavov a ich spoznávanie zo správania iných ľudí  

Na kaţdom stupni vyučovania predmetu, nezávisle od spôsobu komunikácie ţiaka, je 

potrebné  rozvíjať jestvujúce schopností komunikácie v zmysle sociálnej komunikácie, ich 

posúvanie na vyššiu vývinovú úroveň a generalizácia naučených schopností na nové situácie.  

Prvoradým cieľom vzdelávania  je sociálne správanie zodpovedajúce veku ţiaka, úrovni jeho 

schopností, resp. rozvíjanie a učenie základných predpokladov týchto zručností.   

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie komunikačných schopností sa na rozvíjaní 

a upevňovaní komunikačných schopností ţiaka podieľajú všetky predmety v prípravnom 

ročníku. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

CIELE 

– Zapájať sa do skupinovej činnosti, počúvanie príbehu, 

– dokázať počúvať v nerecipročných situáciách, napr. rozhlas, príbehy, video, 

– dokončiť vlastnú úlohu v skupine, bez intervencie učiteľa, 

– potichu počúvať ostatných, 

– počúvať deti a dospelých, 

– pýtať sa a reagovať na otázky a komentovať to, čo sa povedalo  

– dokázať sa sústrediť na jeden zvuk, napr. hlas spomedzi iných, 

– počúvať a nasledovať inštrukcie a usmernenia. 

 

OBSAH 

Ciele dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych moţností a schopností  ţiaka, 

ním preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených moţností 

sociálneho a komunikačného prostredia školy.  

 

PROCES 

Rozvíjanie komunikácie sa deje u detí neustále, počas celého vyučovania. Realizuje sa na 

kaţdej vyučovacej hodine, na kaţdom predmete (na rôznej úrovni a v rozličnej miere).  

Podnecuje rozvoj pamäti, pozornosti, obrazotvornosti. Rytmizovaním básničiek, riekaniek a 

nácvikom pohybovo-rytmických hier rozvíjame nielen pohybové schopnosti a zručnosti, ktoré 

spätne vplývajú na vývin reči.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ 

PRE PRÍPRAVNÝ ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Predmet rozvíjanie grafomotorických zručností má vo vzdelávaní ţiakov s mentálnym 

postihnutím špecifický charakter z hľadiska samotných cieľov a obsahu, ale aj foriem, metód 

a pouţívaných prostriedkov.  

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na rozvíjaní 

a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety 

v prípravnom ročníku.  

Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností okrem písacích 

nástrojov (voskový pastel, kriedy, suchý pastel, ceruzky, neskôr pero), kartičiek s písmenami 

a obrázkami, je vhodné vyuţívať reliéfne makety jednoduchých geometrických a iných tvarov 

na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými obrázkami, ktoré 

sa vloţia do fólie, na ktorú ţiak zmazateľnou fixkou môţe dopĺňať vynechané písmená, 

slová.. Takúto pomôcku moţno vyuţiť opakovane pre toho istého ţiaka alebo postupne pre 

viacerých ţiakov. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

 Nadobudnúť prvé skúsenosti v pouţívaní písacieho nástroja, 

 rozvíjať jemnú motoriku, 

 vypestovať správny návyk drţania písacích potrieb,. 

 viesť ţiaka k správnej pozícii tela pri písaní. 

 

OBSAH 

Pouţívanie oboch rúk pri cvičení jemnej a hrubej motoriky. 

Nácvik uchopovania písacieho nástroja (voskový pastel, krieda) do dlane. 

Čmáranie na zvislú plochu (tabuľa). 

Nacvičovanie uchopovania písacieho nástroja (pastelky, ceruzky) prstami, zanechávanie stopy 

na podloţke/papieri. 

Čmáranie, opakované čmáranie dominantnou rukou. 

Kruhové čmáranie. 

Čmáranie vertikálnym smerom - k hornej a dolnej časti papiera bez prerušovania. 

 

PROCES 

Rozvíjaním elementárnych grafických zručností pripravujeme ţiaka na výučbu písania. 

Vyuţívame maľovanky, prstomaľbu, maľbu štetcom, kresbu, modelovanie.  

Učíme ţiakov sústrediť sa na prácu a zotrvať pri nej určitý čas, ktorý postupne predlţujeme. 

Zápästie uvoľňujeme rozličnými cvikmi, ktoré dopĺňame básničkami a riekankami.  

Dáme moţnosť deťom pracovať na tabuli, na grafických tabuliach, na papieri. Vyuţívame 

kriedu, farbičky, voskový pastel, rudku, fixky, ceruzku.  
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VECNÉ UČENIE 

PRE PRÍPRAVNÝ A 1. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Vecné učenie v prípravnom aţ 3. ročníku pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia je syntézou najjednoduchších prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov, 

ktoré ţiaci získavajú na základe pozorovania prírodných zmien počas roka a vzťahov medzi 

človekom a prírodou. 

Cieľom vecného učenia je dať ţiakom najzákladnejšie vedomosti o prírode, spoločnosti 

a našej vlasti. Z tohto cieľa vyplývajú predovšetkým úlohy rozumovej výchovy. 

Myslenie ţiakov sa rozvíja na základe zmyslového poznávania, postupne sa prechádza 

k jednoduchým konkrétnym myšlienkovým operáciám. Na základe zmyslového vnímania 

a činností 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. 

V učive usporiadanom podľa ročných období ţiaci poznávajú prírodné javy primerané ich 

chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené s činnosťou ľudí a s ich 

ţivotom. 

Vo vyučovaní vecného učiva sa vytvárajú a upevňujú zdravotné a hygienické návyky ţiakov. 

Ţiaci si osvojujú základné pravidlá kultúrneho správania, utvára sa ich vzťah 

k spoločenskému a súkromnému vlastníctvu, uvedomujú si význam spolupráce a vedú sa 

k nej. Vytváraním citových väzieb k spoluţiakom, ku škole, k domovu, k obci a k vlasti sa 

vecné učenie podieľa na mravnej výchove ţiakov. 

Prostredníctvom realizácie dopravnej výchovy sa utvárajú a prehlbujú základné poznatky 

ţiakov o dopravných prostriedkoch a návyky dodrţiavať ich v praktickom ţivote. 

Ţiaci sa systematicky pripravujú na aktívnu účasť v cestnej premávke. 

Témy obsahu vecného učiva sú prostriedkom hlbšieho poznávania slovenského jazyka, 

rozvíjania slovnej zásoby a výcviku vyjadrovania. Vecné učenie poskytuje aj námety na 

pracovné vyučovanie, na praktické činnosti ţiakov (modelovanie, kútik ţivej prírody a pod.). 

Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na 

vychádzkach, v kútiku ţivej prírody, pri sledovaní a vedení kalendára prírody; jednoduché 

pokusy a praktické činnosti, premietanie diapozitívov a filmových slučiek. Učiteľ volí 

primerané špeciálno-pedagogické metódy, ktoré sa opierajú o zmyslové poznávanie ţiakov. 

Uplatňuje sa výchova ţiakov k spolupráci, ktorá sa chápe ako príprava postihnutého ţiaka na 

ţivot v spoločnosti a ako prostriedok socializácie ţiakovej osobnosti. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

 Poznať osobné údaje, 

 orientovať sa v čase a priestore, 

 spoznávať prírodu v priamom kontakte, 

 orientovať sa v beţných ţivotných situáciách. 

 

OBSAH 

Základná orientácia 

Svoje meno, priezvisko. 

Orientácia v priestore: trieda, budova školy. 

Spoznávanie zariadenia triedy. 

Porozumenie najjednoduchším časovým údajom a vzťahom: deň-noc, svetlo – tma. 

Spoznávanie vlastného tela: ukázanie aspoň troch pomenovaných častí svojho tela. 

Poznávanie prírody 
Domáce zvieratá: pes, mačka. 

Voľne ţijúce zvieratá: myš, medveď. 

Pojmy: vtáky a hmyz. 

Rastliny: kvety a stromy. 

pozorovanie zmien v prírode: ročné obdobia. 

Orientácia v beţných ţivotných situáciách  
Verejná doprava: výstup a nástup do dopravného prostriedku, 

Správanie sa v obchode, rozoznať obchody podľa zamerania - potraviny, hračky. 

Úloha lekára a zdravotnej sestry. 

 

 

1. ROČNÍK 

CIELE 

 Získať základné poznatky o prírode a spoločnosti z ich najbliţšieho okolia,  

 viesť ţiakov k osvojeniu si základných spoločenských a hygienických návykov, 

 orientovať sa v školskej budove a na ceste z domu do školy,  

 získať predstavu o ročných obdobiach,  

 poznať názvy ročných období, mesiacov a dní v týţdni, 

 oboznamovať sa so zásadami osobnej hygieny, správnej ţivotosprávy a kultúrneho 

správania, 

 zúčastňovať sa na školských a mimoškolských akciách k sviatkom, pamätným dňom a na 

oslavách významných udalostí. 

 

OBSAH 
 

Škola a ţivot v škole  
Trieda 
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Poznať označenie triedy. Pomenovanie zariadenia triedy, rozlišovanie školských potrieb 

a hračiek (vhodné pouţívať, šetriť a uloţiť). 

Poznať meno svojho učiteľa, prípadne spoluţiakov, vedieť sa im predstaviť, pozdraviť. 

Rozlišovanie vyučovacej hodiny a prestávky. Udrţiavanie poriadku v triede, na lavici, 

v školskej taške. 

V škole 

Orientácia v budove školy. Dodrţiavanie poriadku v triede a v  budove školy. 

Bezpečnosť cestnej premávky 

Osvojovanie si najdôleţitejších poznatkov zo zásad dopravnej bezpečnosti a ochrany vlastnej 

bezpečnosti (rozlišovať cestu, chodník, prechod pre chodcov, význam svetelných signálov).  

 

Príroda 

Na jeseň 

Zmeny v prírode. Zber úrody. Jesenné mesiace. Dodrţiavanie hygienických poţiadaviek 

(otuţovanie, prezliekanie). Ochrana pred ochorením, lieky (ich význam a pouţívanie), lekár. 

V sade a v záhrade 

Pozorovanie činností dospelých a detí v jeseni doma, a aj v prírode. Oboznámenie sa so 

zberom ovocia a zeleniny. Poznávať a rozlišovať ovocie a zeleninu podľa tvaru, chuti a vône.  

Na poli 

Pole - repné a zemiakové, strnisko a zorané pole. Oboznámenie sa so zberom napr. zemiakov, 

cukrovej repy. 

Pozorovanie prírody na jeseň (zmeny počasia, rastlín,  zvieratá - odlietanie vtákov do teplých 

krajín, ...). 

Zvieratá na jeseň 

Získavanie poznatkov o zvieratách (rozprávanie učiteľa, vysielanie rozhlasu a televízie). 

Oboznámenie sa s prípravou zvierat na jeseň. Starostlivosť o voľne ţijúce zvieratá (krmelec 

pre lesnú zver, kŕmidlá pre vtáky, zber gaštanov, a iné.). 

 

Domov a jeho okolie  

Doma 

Poznať mená členov rodiny a príbuzenské vzťahy (otec, matka, súrodenci).  

Pomenovanie zariadenia bytu,  triedenie predmetov v domácnosti podľa ich účelu (nábytok, 

riad, hračky, školské potreby).  

V okolí domova a školy 

Orientácia v okolí domova a školy. Poznať obchody  kde nakupujeme potraviny. 

Poznať cestu do školy, prípadne k zastávke najbliţšieho dopravného prostriedku.  

 

Zima  

Príroda v zime - pozorovanie prírody v zime, porovnávanie s inými ročnými obdobiami. 

Zmeny počasia (mráz, sneh, ľad). Poznávanie vlastností snehu a ľadu (zrakom).  

Deň a noc – získavanie poznatkov o tom kedy sa rozvidnieva, kedy sa stmieva, ţe deň je 

krátky a noc je dlhá.  

Oboznámenie sa s pravidlami bezpečnosti na ulici - potrebné odhadzovať sneh, posýpať 

chodníky pred námrazou, nebezpečné sánkovať na vozovke a korčuľovať na tenkom ľade. 

Poznať zimné mesiace a zimné činnosti detí. Poznať vhodné oblečenie na zimné obdobie.  

Oboznámenie sa s vianočnými tradíciami, poznajú nebezpečenstvo poţiaru pri zapaľovaní 

sviečok. 
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Starostlivosť o zdravie  

Oboznámenie sa so zásadami a dodrţiavaní osobnej hygieny - pravidelne ráno a večer sa 

umyť, umývať si ruky pred jedlom a po ňom, po pouţití WC.  

Význam čistoty tela a prostredia pre zdravie, význam vetrania doma aj v škole. Dodrţiavať 

poriadok v triede, v školskej jedálni, získavať návyky sebaobsluhy. 

Predchádzanie úrazom a chorobám. Účelne sa obliekať, otuţovať, poznať zdravé a nezdravé 

potraviny. Uprednostňovať zdravé potraviny – ovocie, zeleninu.  

Predchádzanie úrazom pri športe, pri prechádzaní cez cestu, pri manipulácii s ohňom, 

s elektrinou, pri kúpaní, opaľovaní. Osvojovať si poznatky ako chrániť svoje zdravie, aj 

zdravie druhých (pouţívať vreckovku, posýpať šmykľavé miesta, odpadky odhadzovať do 

koša, vedieť sa správať v prípade karantény a pod.).  

Zdravotné stredisko – poznať jeho význam a miesto. 

 

Jar  

Pozorovanie zmien v prírode (otepľovanie, odmäk, dlhší deň, kratšia noc).  

Porovnávanie krajiny na jar s predstavou tej istej krajiny na jeseň a v zime. Oboznámenie sa s 

niektorými typickými jarnými kvetmi (napr. sneţienku, fialku a pod.). Poznať ich časti: koreň, 

stonku, list a kvet, pozorovať jednotlivé fázy vývoja rastliny, starať a o rastliny v kútiku ţivej 

prírody a na školskom pozemku (polievanie, kyprenie, pletie, význam týchto činností). 

Domáce zvieratá a ich mláďatá - triedenie z rozličných hľadísk, vyuţívanie vlastných 

skúseností. Počúvanie poviedok o zvieratách, rozprávanie o vlastných záţitkoch so 

zvieratami. 

Oboznamovanie sa s veľkonočnými tradíciami. 

 

Práca a odpočinok  

Deň a jeho časti (ráno, poludnie, večer). 

Týţdeň – pracovné dni a dni odpočinku. Názvy v týţdni. Voľná sobota, nedeľa, prázdniny. 

Účelné vyuţívanie voľného času. 

 

Leto  

Zmeny v prírode.  

Pozorovanie dĺţky dňa (noci), počasia (letné prehánky, búrky). Vedieť, ako sa správať pred 

búrkou a počas búrky (ochrana pred bleskom). 

Pozorovanie odkvitania stromov a dozrievania ovocia (ktoré ovocie dozrieva najskôr, ktoré 

neskôr).  

Poznávať rôzne druhy ovocie, jeho farbu a chuť (tvrdé, mäkké, sladké, kyslé, horké, trpké). 

Poznávať lúčne kvety z najbliţšieho okolia.  

Poznať názvy letných mesiacov. 

Príprava na prázdniny - správanie sa v prírode, ako dbať na bezpečnosť pri letných športoch. 

 

 

PROCES 

Ţiaci si postupne uvedomujú rozdiel v poţiadavkách na správanie pri vyučovaní a cez 

prestávku, riadia sa nimi. Postupne si osvojujú návyk dodrţiavať poriadok, ticho si sadať 

a vstávať, hlásiť sa o slovo, usporiadať si pomôcky, upraviť si svoje miesto, udrţiavať 

poriadok v lavici. 
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Pozdravia pri vstupe do triedy, pri odchode postavením sa privítajú prichádzajúceho 

a rozlúčia sa s odchádzajúcim. 

Dodrţujú podľa svojich moţností a schopností pravidlá cestnej premávky. Vedia ako sa 

polícia stará o bezpečnosť chodcov. Vedia, ţe hrať sa môţu len na miestach vyhradených na 

hranie, mimo cestnej premávky. Sústavne pozorujú cestnú premávku. Pozorovanie sa 

sprevádza opakovaným vysvetľovaním zásad cestnej premávky spôsobom primeraným 

chápaniu ţiakov. Získané skúsenosti si ţiaci precvičujú a prehlbujú formou pohybových 

a didaktických hier. Ţiaci si osvojujú návyk chodiť po pravej strane chodníka, prípadne po 

ľavej strane krajnice, či po ľavom okraji cesty. Učia sa orientovať v okolí školy, v mieste 

bydliska a spoznajú najbezpečnejšiu cestu z domu do školy. 

Vedia si pripraviť školské potreby. Rozprávajú o práci, ktorú vedia, alebo ktorú sa učia 

pravidelne vykonávať. 
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VLASTIVEDA 

PRE 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Vlastiveda je integrovaný predmet v 4. aţ 6. ročníku pre ţiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia, prostredníctvom ktorého ţiaci získavajú základné  poznatky z oblasti 

prírodovedných a spoločenskovedných odborov. 

Nadväzuje na poznatky o prírode a spoločnosti, ktoré ţiaci získali vo vecnom učive v 

(prípravnom), 1. aţ 3. ročníku., a utvára základy pre vyučovanie spoločensko-vedných 

a prírodovedných predmetov. 

Obsah predmetu vychádza z miestneho prírodného prostredia a preţívanej sociálnej 

skutočnosti. Na základe pozorovania získajú ţiaci základné poznatky o ţivej a neţivej prírode 

z prostredia miestnej krajiny.  

Obsah predmetu vlastivedy vytvára  vzťah k miestu, kde ţiaci ţijú. Na základe 

bezprostredného poznania miestnej krajiny si ţiaci osvojujú základné poznatky o Slovenskej 

republike. Vedie ich k úcte k dospelým, priateľskému vzťahu k spoluţiakom. Vychováva ich 

k ochrane ţivotného prostredia. 

Dôleţitou súčasťou vyučovania vlastivedy sú vychádzky a exkurzie, pri ktorých ţiaci 

získavajú  konkrétne poznatky o predmetoch, javoch a ţivočíchoch v ich prirodzenom 

prostredí.  

Sviatky, pamätné dni a významné výročia  ţiakom pripomíname priebeţne. Vyuţívame 

predovšetkým miestne a regionálne kultúrne podujatia a slávnosti. 
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CIELE 

 Orientovať sa v príbuzenských vzťahoch v rodine, 

 orientovať sa v príbuzenských vzťahoch v najbliţšom príbuzenstve, 

 orientovať sa vo veku osôb, 

 starať sa primeraným spôsobom o domácnosť, 

 orientovať sa na mape v miestnej krajine, 

 vedieť najdôleţitejšie údaje o obci v ktorej ţiak ţije, 

 oboznámiť sa so ţivotom ľudí v dávnej minulosti, 

 získať základné poznatky o ţivej a neţivej prírode. 

 

OBSAH 

Ţivot v rodine 
Vzťahy v rodine. 

Deľba práce. 

Rodičia a deti. 

Úcta k starobe. 

Povinnosti a práva členov rodiny. 

Rodisko a bydlisko. 

Vybavenie domácnosti  

– jednoduché stroje a prístroje v domácnosti, pouţívanie výťahu, plynového variča, 

telefónu, elektrických spotrebičov, 

– bezpečnosť v domácnosti, moţnosti vzniku a šírenia poţiaru, predchádzanie poţiaru, 

nebezpečenstvo poţiaru v byte, v budove, privolanie poţiarnikov. 

Orientácia na mape a v regióne 

Orientácia v obci – ulice, ich názvy, kriţovatky, význam orientačných tabúľ. 

Dopravné značky, správanie sa chodcov, automobilistov, cyklistov na ceste, spôsoby riadenia 

kriţovatky, pravidlá cestnej premávky pre cyklistov. 

Poznávanie obce a okolitej krajiny, dominantné prvky obce, pamätihodnosti, významné 

objekty, inštitúcie a zariadenia - obchod, sluţby, správne inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, 

stanica polície, poţiarny útvar, kultúrne a športové zariadenia. 

Charakteristika miestnej krajiny na základe pozorovania. 

Jednoduchý opis krajiny – níţina, vrchovina, pohorie. 

Krajina – mestská, vidiecka, zalesnená, nezalesnená, poľnohospodárska, priemyselná. 

Chránené krajinné oblasti najbliţšieho regiónu. 

Priemysel a poľnohospodárstvo v regióne. 

Dopravné spojenie v regióne – cesty, ţeleznice, vodné cesty, letiská. 

Orientácia na mape 

Mapa – farby na mape, značky, turistická mapa, automapa.  

Orientácia na mape regiónu. 

Určovanie hlavných svetových strán (podľa slnka, kompasu). 

Slovenská republika 

Mapa SR.  

Poloha.  

Hlavné mesto – Bratislava.  

Hranice štátu. Susedné štáty – ukázať a vymenovať podľa mapy. 

Naše mesto, obec na mape, poloha. 
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Ţivot ľudí v dávnej minulosti 

Ţivot ľudí v najstaršej minulosti, spôsob ich ţivota. 

Zberači a lovci, lovci mamutov, prví roľníci. 

Ţivá príroda 

Hlavné znaky ţivota.  

Rozdelenie ţivej prírody: ţivočíchy a rastliny. 

Ţivočíchy  

Cicavce – ţivotné prostredie cicavcov, charakteristické znaky; hlavní predstavitelia: mačka, 

tur, ostatní predstavitelia: pes, myš, srna, význam a ochrana cicavcov. 

Vtáky – ţivotné prostredie vtákov, charakteristické znaky; hlavný predstaviteľ: holub, ostatní 

predstavitelia: hus, kura, lastovička, sova, význam a ochrana vtákov. 

Plazy – ţivotné prostredie plazov, charakteristické znaky; hlavní predstavitelia: jašterica, 

vretenica, ostatní predstavitelia: uţovka, význam a ochrana plazov. 

Obojživelníky – ţivotné prostredie obojţivelníkov, charakteristické znaky; hlavní 

predstavitelia: ţaba, skokan zelený, ostatní predstavitelia: ropucha, rosnička, význam 

a ochrana obojţivelníkov. 

Ryby – ţivotné prostredie rýb, charakteristické znaky; hlavný predstaviteľ: kapor, ostatní 

predstavitelia: šťuka, sardinka; význam a ochrana rýb. 

Rastliny 

Spoločné znaky rastlín a ţivočíchov. 

Charakteristické znaky rastlín. 

Rozdelenie rastlín – dreviny, byliny. 

Dreviny: strom, ker; ihličnaté stromy – smrek; listnaté stromy – dub, čerešňa; ker – ríbezľa. 

Byliny: púpava, pšenica, zemiak, pelargónia. 

Význam a ochrana rastlín. 

Neţivá príroda 

Vzduch, voda, nerasty, horniny. 

Voda 

V prírode a v ţivote človeka – kolobeh vody v prírode, povrchová a spodná voda, ochrana 

vôd, úprava vody a jej čistenie, minerálna voda a kúpele. 

Vzduch 

Význam vzduchu pre ţivot, prúdenie vzduchu, znečisťovanie vzduchu. 

Pôda 

Význam pôdy, typy pôd.  

Starostlivosť o pôdu - kyprenie, hnojenie, zavlaţovanie, odvodňovanie, vplyv vonkajších 

činiteľov na pôdu, ochrana pôd. 
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ETICKÁ VÝCHOVA 

PRE 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Etická výchova predstavuje 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 i za druhých. Vďaka týmto cieľom etická výchova účinne pripravuje 

ţiakov na zmysluplný a produktívny ţivot v rodine, na pracovisku i v spoločnosti.  

Etická výchova sa neuspokojuje iba s podávaním informácií o morálnych zásadách, ale 

pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje hodnotovú 

orientáciu ţiaka. Podporuje pochopenie a interiozáciu mravných noriem,  napomáha osvojenie 

si správania, ktoré je s nimi v súlade.  

Cieľom etickej výchovy je v rámci moţností nahradiť ţiakom chýbajúce pozitívne skúsenosti, 

vrátiť im pocit dôvery v seba i okolie, pomáhať 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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5. ROČNÍK 

 

CIELE 

 Získať pozitívne skúsenosti podporujúce sebadôveru a iniciatívu, 

 osvojiť si základné komunikačné zručnosti,  

 osvojiť si základy spoločenského správania,  

 učiť sa pozitívne hodnotiť seba aj druhých, 

 učí sa riešiť kaţdodenné situácie v medziľudských vzťahoch, 

 oboznámiť sa so základnými pojmami súvisiacimi s ochranou prírody a ţivotného 

prostredia. 

 

OBSAH 

Úvodná hodina 

Oboznámenie ţiakov s obsahom predmetu etická výchova. 

 

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 a pod. Snaţíme sa odstrániť ľahostajný výraz tváre. 

Úsmev 

Uvedomiť si význam úsmevu. Urobiť rôzne úkony s úsmevom, tie isté bez úsmevu (poprosiť, 

poďakovať, prikázať, upozorniť niekoho a pod.). 

Pozdrav 

Pozdrav je prejavom úcty, priateľstva. Pozdravom nadväzujeme kontakt. K pozdravu patrí aj 

zrakový kontakt a úsmev.  

Podanie ruky – správny stisk ruky, trvanie stisku ruky. Oboznámenie sa so spoločenskými 

pravidlami pri podaní ruky –  kto prvý podáva ruku, v pri akých príleţitostiach sa podáva ruka 

a pod.  

Otázka a prosba 

Osvojiť si základné prvky komunikácie.  

Otázka – môţe byť výzvou k priateľstvu, posolstvom druhého, ţe nás zaujíma on sám, to čo 

robí, čo si myslí. 

Prosba – vedieť milo, skromne poprosiť, ale bez zbytočného poniţovania seba samého. 

Poďakovanie a ospravedlnenie 

Osvojiť si základné prvky komunikácie. Poďakovať a ospravedlniť sa, sú základné 

podmienky ľudského spolunaţívania. Ospravedlniť sa ak sme sa dopustili chyby. 

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. 
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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). 

 

II. Poznanie a pozitívne hodnotenie seba 

Hodnota a veľkosť človeka, úcta k ľudskej osobe. 

Úcta k človeku. Ujasniť nereálnosť a absurdnosť obrazu „hrdina“ vo vedecko-fantastických 

filmoch. 

Pozitívne sebahodnotenie 

Ţiaci si uvedomujú a váţia vlastné pozitívne stránky.  

Sebaovládanie. Modelové situácie na sebaovládanie.  

Hry a aktivity podporujúce pozitívne sebahodnotenie. 

Poznať svoje slabé a silné stránky 

Vedieť spracovať svoje zlyhania a chyby. „Aký som“ – sebapoznávanie, ochota nechať sa 

poznať. 

 

III. Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 

Pozitívne hodnotiť druhých v beţných podmienkach. 

Pozitívne hodnotenie druhých vyjadriť prejavmi pozornosti. Vyjadriť uznanie a sympatie. 

Konkrétne vyjadriť vlastnosti dobrého priateľa. Uvedomiť si účinnosť pochvaly na sebe 

a iných. Vyslovovať a prijímať pochvaly druhých. 

Pozitívne hodnotenie druhých v „sťaţených podmienkach“ 

Vedieť odpustiť, prekonať antipatiu. Zbavovať sa predsudkov (rasizmus, xenofóbia). 

Komunikovať otvorene, adresne. Vedieť vyjadriť a aj prijať kritiku a pochvalu. Dokázať 

vidieť na druhých pozitívne aj negatívne vlastnosti. Pozitívne hodnotiť udalosti aj ľudí. 

 

IV. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva 

Tvorivé myslenie ţiakov 

Rozvíjanie predstavivosti a obrazotvornosti. Pozorovanie. Hry a úlohy rozvíjajúce tvorivosť. 

Riešenie problémov 

Tvorivé riešenie kaţdodenných situácií zo ţivota ţiakov.. 

 

V. Etické aspekty ochrany prírody 

Ţivotné prostredie 

Úcta ku všetkým formám ţivota. Ekologická etika z pohľadu ţiaka (ochrana prírody, zber 

odpadu, čistota ovzdušia a pod.). 
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MATEMATIKA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím 

vyučovania matematiky na základnej škole. 

Vyučovanie matematiky sa snaţí poskytnúť všetkým ţiakom spôsobom primeraným ich 

mentálnej úrovni a adekvátnymi formami a metódami také matematické vzdelanie, ktoré im 

umoţní riešiť najnutnejšie problémy a úlohy praktického ţivota a pracovného pomeru. 

Matematické vedomosti, zručnosti a návyky sa budujú v súlade s matematickou teóriou na 

rôznom stupni intuitívneho prístupu podľa individuálnych schopností ţiaka, systematicky sa 

uplatňuje zásada názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní učiva sa ţiaci učia vyuţívať svoje 

matematické poznatky pri riešení problémov praxe predovšetkým prostredníctvom riešenia 

úloh, ktorých námety zodpovedajú skúsenostiam a úrovni poznania ţiakov špeciálnej 

základnej školy i pri riešení rôznych problémov v ostatných vyučovacích predmetoch. 

Spojeniu vyučovania matematiky s praxou prispieva i to, ţe sa ţiaci naučia pouţívať rôzne 

pomôcky umoţňujúce geometrické konštrukcie. 

Individuálnym prístupom získava ţiak prostredníctvom matematiky základné matematické 

vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností 

a moţností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v ţivote prirodzene aplikovať. 

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný 

na ţiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného prístupu pôsobili 

na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti ţiaka 

s mentálnym postihnutím. 

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekáţkou pre efektívne vzdelávanie 

ţiaka. Časová potreba a mnoţstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam 

ţiaka. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

CIELE 

– Rozvíjať schopnosť triediť predmety, vlastnosti podľa určitých kritérií, ako predpokladu 

rozvíjania základných matematických zručností a návykov, 

– utvárať základné matematické predstavy, 

– vedieť počítať od 1 do 5, 

– rozlišovať niektoré základné geometrické tvary. 

 

OBSAH 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností: mnoţstvo, veľkosť, farba, tvar. 

Triedenie predmetov podľa vlastností: mnoţstvo, veľkosť, farba, tvar. 

Vzťahy: málo – veľa, viac – menej, malý – veľký. 

Vzťahy: dopredu - dozadu, hore - dole, vpravo – vľavo. 

Priraďovanie predmetov k rovnakým predmetom. 

Priraďovanie predmetov k tomu čo ich dopĺňa. 

Skladanie častí z celku. 

Počítanie po jednej do 5. 

Triedenie číslic. 

Priraďovanie čísla k mnoţstvu. 

Priraďovanie mnoţstva k číslu. 

Rozlišovanie a triedenie tvarov: kruh, štvorec. 

Vyhľadávanie rovnakých obrázkov. 

 

PROCES 

V prípravnom ročníku si ţiaci prostredníctvom manipulácie s reálnymi predmetmi, 

prostredníctvom reálnych situácii osvojujú základné logické operácie, ktoré sú východiskom 

pre ďalšie matematické zručnosti.  

Pri triedení predmetov sa snaţíme, aby ţiak rozpoznal ich najdôleţitejšie vlastnosti a podľa 

nich ich aj rozdelil. Náročnosť zvyšujeme od ľahko rozlíšiteľných predmetov aţ po podobné. 

na základe merania. Vyuţívame predmety reálneho ţivota, ktoré ţiak dobre pozná.  

Ţiaci sa prostredníctvom manipulácie s konkrétnymi predmetmi učia postupne počítať od 1 

do 5 (počítanie prstov na ruke, ceruziek a pod.), nevyţadujeme písanie číslic, naučíme ich 

číslice čítať a priraďovať k mnoţstvu 1-5.  
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1. ROČNÍK 

CIELE 

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

kritérií, 

– osvojiť si základné geometrické predstavy, 

– 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, 

– vyuţívať osvojené vedomosti v reálnom ţivote. 

 

OBSAH 

ARITMETIKA 

Úvod k učivu o prirodzenom čísle  

Triedenie predmetov podľa vlastností (mnoţstvo, veľkosť, farba, tvar). 

Dvojica. Vzťahy rovnako – nie rovnako, viac – menej. 

Usporiadanie (napr. veľa, málo, veľký, malý). Vzťahy – pred, za. Prvý, posledný. 

 

Prirodzené čísla 1, 2, 3, 4, 5, 0 – numerácia a počtové výkony  

Číselný obor sa rozširuje postupne. Najprv sa preberie numerácia v obore do dvoch a ţiaci 

sa oboznámia so sčitovaním a odčitovaním v tomto obore. Potom sa preberie numerácia 

a počtové výkony s číslami 3, 4, 5, 0. 

Numerácia v obore do 2 a počtové výkony. 

- Číslo 1. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. Čítanie a písanie číslice 1, 

znázorňovanie čísla 1. 

- Číslo 2. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. Čítanie a písanie číslice 2, 

znázorňovanie čísla 2. 

- Porovnávanie čísel 1, 2. Vzťahy väčší, menší, rovná sa. Znaky >, <, bez písania. 

Nerovnosti 1 < 2, 2 > 1, rovnosti 1 = 1, 2 = 2. Znázorňovanie nerovnosti (rovnosti) 

pomocou tvorenia dvojíc. 

Sčitovanie a odčitovanie v obore do dvoch.  

- Sčitovanie. Objasnenie podstaty sčitovania. Znak + (plus).  

Zápis príkladov sčitovania. 

Znázorňovanie príkladov sčitovania. 

- Odčitovanie. Objasnenie odčitovania ako obráteného počtového výkonu k sčitovaniu.  

Znak – (mínus). 

Zápis príkladov odčitovania. 

Znázorňovanie príkladov sčitovania. 

- Pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčitovania v obore do dvoch. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

 

Numerácia v obore do 3 a počtové výkony. 

- Číslo 3. Rad názvov: jeden, dva, tri. Počítanie po jednej do troch. Určovanie 

a vyznačovanie počtu predmetov. Čítanie a písanie číslice 3. Porovnávanie čísla 3 

s číslami 1, 2, 3. 

Znázorňovanie nerovnosti a rovnosti pomocou tvorenia dvojíc. Rad čísel 1, 2, 3. Vzťahy – 

hneď pred, hneď za.  
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Sčitovanie a odčitovanie v obore do troch. 

- Sčitovanie. 

Zápis príkladov sčitovania. 

Znázorňovanie príkladov sčitovania. 

- Odčitovanie. 

Zápis príkladov odčitovania. 

Znázorňovanie príkladov odčitovania. 

- Pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčitovania v obore do 3. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

 

Numerácia v obore do 4 a počtové výkony. 

- Rad názvov: jeden, dva, tri, štyri. Vzťahy pred, za a vzťahy hneď pred, hneď za. 

- Počítanie po jednej. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. 

- Čítanie a písanie číslice 4, znázorňovanie čísla 4. 

- Radové číslovky (prvý, druhý, tretí, štvrtý). 

- Porovnávanie čísla 4 so všetkými doteraz známymi číslami. 

Zápis príslušných nerovností, rovností. Znázorňovanie nerovnosti pomocou tvorenia dvojíc. 

Určovanie čísel menších (väčších) ako je dané číslo. 

- Rad čísel 1, 2, 3, 4. Vzťahy pred, za, hneď za. 

Sčitovanie a odčitovanie v obore do štyroch. 

- Sčitovanie. 

Zápis príkladov sčitovania. 

Znázorňovanie príkladov sčitovania. 

- Odčitovanie. 

Zápis príkladov odčitovania. 

Znázorňovanie príkladov odčitovania. 

- Pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčitovania v obore do 4. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

 

Numerácia v obore do 5 a počtové výkony. 

- Rad názvov jeden – päť. Vzťahy pred, za, hneď pred, hneď za. 

- Počítanie po jednej. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. 

- Čítanie a písanie číslice 5, znázorňovanie čísla 5. 

- Radové číslovky – piaty. 

- Porovnávanie čísla 5 so všetkými doteraz známymi číslami. 

Zápis príslušných nerovností, rovností. Znázorňovanie nerovnosti pomocou tvorenia dvojíc. 

Určovanie čísel menších, väčších ako je dané číslo. 

- Rad čísel 1 aţ 5. Vzťahy hneď pred, hneď za, pred, za. 

Sčitovanie a odčitovanie v obore do 5. 

- Sčitovanie. 

Zápis príkladov sčitovania. 

Znázorňovanie príkladov sčitovania. 

- Odčitovanie. 

Zápis príkladov odčitovania. 

Znázorňovanie príkladov odčitovania. 

- Pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčitovania do 5. 

- Rozklad čísel na sčítance v obore do 5.  

- Riešenie jednoduchých slovných úloh. 
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Číslo 0 

- Sčitovanie a odčitovanie s číslom 0. 

 

GEOMETRIA  

Rovinné útvary – štvorec, kruh, trojuholník, obdĺţnik – priraďovanie názvu. 

Priestorové útvary – guľa, kocka. 

 

 

5. ROČNÍK 

CIELE 

– Opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, 

– vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne, v obore do 100, 

– riešiť slovné úlohy, 

– osvojiť si numeráciu prirodzených čísel v obore do 1000, 

– vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla v obore do 1000 spamäti a písomne, 

– osvojiť si násobenie a delenie v obore násobiliek do 60, 

– vedieť merať a rysovať úsečky danej dĺţky, 

– vedieť pouţívať jednotky dĺţky: m, dm, cm, 

– pracovať s kruţidlom. 

 

OBSAH 

ARITMETIKA 

Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel písomne v obore do 100  

1. Sčitovanie a odčitovanie dvojciferných čísel bez prechodu cez základ. 

Príklady typu: 

34 57 

23           -34 

   ––-  ––- 

      Sčitovanie a odčitovanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ. 

      Príklady typu: 

47 82 

35           - 35 

–––  ––– 

2. Riešenie slovných úloh. 

Nový typ: o n viac, o n menej. 

Prirodzené čísla v obore do 1000  

Počítanie po stovkách, desiatkach, jednotkách, násobky čísel 10, 100. 

Čítanie a písanie číslic. 

Rád čísel tisícky, stovky, desiatky, jednotky. 

Usporiadanie čísel, číselná os. 

Porovnávanie čísel, zápis pomocou znakov =, <, >. 

Riešenie jednoduchých nerovníc postupným dosadzovaním. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel. 

 

Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel do 1000 spamäti a písomne  

1. Sčitovanie a odčitovanie násobkov 100. Príklady typu: 300 + 400, 700 – 400. 

2. Pričitovanie jednociferných a dvojciferných čísel k násobkom 100.  
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Príklady typu: 300 + 4, 300 + 34. 

3. Odčitovanie jednociferných a dvojciferných čísel od násobkov 100. 

Príklady typu: 304 – 4, 334 – 34. 

4. Ostatné príklady sčitovania a odčitovania v obore do 1000 bez prechodu cez základ. 

Príklady typu: 532 + 4, 648 – 40. 

5. Precvičovanie a upevňovanie sčitovania a odčitovania v obore do 1000. 

Vzťah: o n viac, o n menej, 

Riešenie slovných úloh. 

Násobenie a delenie v obore násobiliek  

1. Opakovanie a prehĺbenie násobenia a delenia v obore násobiliek do 30. 

2. Násobenie a delenie v obore násobiliek do 60. 

      Tvorenie a zápis príkladov násobenia a delenia v obore násobiliek do 60. 

Násobilka číslom 4, 5, 6 – pamäťový nácvik. 

 

GEOMETRIA 

Dĺţka úsečky  

1. Jednotka dĺţky, meradlo, dĺţka úsečky. 

2. Jednotka dĺţky dm, m. 

- jednotka dĺţky – dm, 

- meradlo s decimetrovou stupnicou, 

- jednotka dĺţky – m, 

- meradlo s metrovou stupnicou, 

- premieňanie jednotiek (m – dm, m – cm, dm – cm). 

3. Meranie dĺţky úsečky, rysovanie úsečky danej dĺţky, 

- meranie dĺţky úsečky s presnosťou na cm, dm, 

- rysovanie úsečiek danej dĺţky, 

- vytyčovanie úsečky v teréne a meranie dĺţky úsečky v m. 

4. Súčet dĺţok úsečiek – numericky. 

Rozdiel dĺţok úsečiek – numericky. 

5.   Práca s kruţidlom. Rysovanie kruţnice (stred, polomer). 
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INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

PRE 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 

Predmet informatická výchova má dôleţité postavenie aj vo vzdelávaní ţiakom s mentálnym 

postihnutím, pretoţe podobne ako matematika rozvíja myslenie ţiakov. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia 

ako všeobecný prostriedok komunikácie.  

Cieľom informatickej výchovy je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a 

techník pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch.  

Cieľom predmetu je zoznámiť sa s počítačom a moţnosťami jeho vyuţitia v kaţdodennom 

ţivote, získať základné zručnosti v pouţívaní počítača primerane individuálnym 

schopnostiam ţiaka s mentálnym postihnutím.  

V rámci medzipredmetových vzťahov si ţiaci môţu pomocou rôznych aplikácií precvičovať 

napr. učivo z matematiky, slovenského jazyka a iných predmetov. Získavajú vedomosti za 

podpory edukačných programov napr. z vlastivedy.  

Obsah vzdelávania je rozdelený na tematické okruhy 

Informácie okolo nás 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

Postupy, riešenie problémov 

Princípy fungovania IKT 

Informačná spoločnosť 

Informácie okolo nás - ţiaci sa učia pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby vedeli 

základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, získali prvé zručnosti pri kreslení v 

grafickom prostredí, porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí. 

Komunikácia prostredníctvom IKT - sa venuje vyuţitiu nástrojov internetu na komunikáciu, na 

vlastné učenie sa.  Ţiaci by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou, mali by pochopiť spôsob a 

mechanizmy vyhľadávania informácií na internete, uvedomovať si bezpečnostné riziká pri práci s 

internetom. 

Postupy, riešenie problémov - ţiaci sa zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov 

prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako program, programovanie.  

Princípy fungovania IKT - sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a 

komunikačných technológií. Ţiaci by sa mali zoznámiť s moţnosťami vstupných a výstupných 

zariadení, so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami. 

Informačná spoločnosť  - tematický okruh sa zaoberá s etickými, morálnymi a spoločenskými 

aspektmi informatiky. Ţiaci by mali sa oboznámiť s ukáţkami vyuţitia IKT v beţnom ţivote, 

pochopiť, ţe pouţívanie IKT si vyţaduje kritický a zvaţujúci postoj k dostupným informáciám, viesť 

k zodpovednému pouţívaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú. 
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5. ROČNÍK 

CIELE 

 Samostatne/s pomocou zapnúť a vypnúť počítač, 

 samostatne/s pomocou pracovať s myšou,  

 samostatne/s pomocou pracovať s  klávesnicou, 

 samostatne/s pomocou správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD, 

 minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho, 

 pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, 

 chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným 

      kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla, 

 spustiť CD, DVD cez tento počítač, 

 e-maily posielať a prijať, 

 pouţívať jednoduché zásady písania e-mailov,     

 rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné, je oboznámený 

s negatívnym  vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním, 

 získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom reţime, 

 pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť, 

 ovládať zásady správneho sedenia pri počítači.  

 

OBSAH 

Informácie okolo nás 

Oboznámenie sa s počítačom  

Vedieť z akých základných častí sa skladá počítačová zostava (PC, monitor, klávesnica, myš). 

Ovládanie klávesnice, myši.  

Textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty 

Práca s textovým editorom, vytváranie jednoduchého textu, mazanie, ukladanie dokumentu. 

Ukladanie rôznych informácií do súborov (text). 

Jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka). 

Dodrţiavanie základných zásad písania textu. 

Počítačové didaktické hry. 
 

Komunikácia prostredníctvom IKT 
E-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár  

Oboznámenie sa s pojmami – e-mail, poštový program, e-mailová adresa.  

Správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, kamarátom, spoluţiakom). 

Bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov). 

E-mailové adresy rodičov a kamarátov (zistenie adries, vyuţitie adresára), 

www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe 

Oboznámenie sa s pojmami – www, webový prehliadač, webová stránka. 

Bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu.  
Detské webové stránky (rozprávky, obrázky). 

 

Postupy, riešenie problémov 
Oboznámenie sa s pojmami  – detský programovací jazyk, elementárne príkazy 

Riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov). 

Princípy fungovania IKT 

Oboznámenie sa s pojmami myš, klávesnica  
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Funkcie vybraných klávesov. 
Tlačiareň  

Funkcia tlačiarne. 

CD 

Spúšťanie hry a hudby z CD, ovládanie jednoduchých hier 

Ukladanie informácií, súbor 

Uloţenie informácií do súboru, otvorenie. 

 

Informačná spoločnosť 
Informačné technológie v škole  

Edukačné programy, komunikácia. - objavovanie a vyuţívanie rôznych typov edukačných programov 

pre rôzne predmety. 

Voľný čas a IKT  

Počítačové hry, hudba, filmy.  
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PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Pracovné vyučovanie je pre ţiakov s mentálnym postihnutím najdôleţitejším rehabilitačným 

predmetom, ktorý od najniţšieho ročníka systematicky ovplyvňuje rozvoj ich motoriky 

vytváraním pracovných zručností a spolupôsobí na zvýšenie ich rozumovej úrovne. 

Ţiaci v tomto predmete získavajú vedomosti z rôznych pracovných činností, vrátane 

elementárnych technických a výrobných poznatkov. Pracovné vyučovanie vytvára u ţiakov 

kladný vzťah k práci, plní základnú prípravu pre budúce povolanie, ale aj pre potrebu 

praktického ţivota v rodine a spoločnosti. V spolupráci s ostatnými predmetmi pôsobí na 

harmonický rozvoj ţiakov. 

V pracovnom vyučovaní získavajú ţiaci základné vedomosti o materiáloch, nástrojoch a o 

pracovných postupoch. Učia sa rozoznávať druhy materiálov, ich vlastnosti, poznávať 

konštrukciu a funkciu nástrojov, učia sa hovoriť o tom, čo robia a s čím pracujú. Ţiaci sa 

postupne primerane veku vedú k chápaniu vzťahov medzi materiálom, nástrojmi a spôsobmi 

práce. Postupne sa tak rozvíja ich technické myslenie a vyjadrovanie a technická 

pripravenosť. 

Pracovné vyučovanie vzbudzuje u ţiakov záujem o prácu, uspokojuje ich túţbu po činnosti, 

zameranie práce na uţitočný výsledok vzbudzuje ich iniciatívu a pozitívny vzťah k práci, 

pestuje zmysel pre poriadok, cit pre krásu a vhodnosť materiálu, nástrojov a spôsobov práce. 

Pri práci si ţiaci osvojujú kultúrne návyky. Systematicky poznávajú hlavné prvky organizácie, 

hygieny a bezpečnosti pri práci. Učia sa pracovať disciplinovane, starostlivo, hospodárne 

zaobchádzať s materiálom a nástrojmi. 

Pri výbere úloh učiteľ prihliada aj na učebnú látku ostatných predmetov. Nevyhnutnosť 

koordinácie pracovného vyučovania s inými vyučovacími predmetmi vyplýva z podstaty 

rozvoja poznávacích moţností mentálne postihnutých ţiakov - spájať konkrétnu činnosť s 

poučením, prax s teóriou. 

Pracovné zaťaţenie musí byť primerané fyzickým schopnostiam ţiakov. Nesmie byť tak 

náročné, aby ţiakov vyčerpalo, ale ani príliš jednoduché, lebo by nedostatočne aktivizovalo 

ich myslenie a v dostatočnej miere ich nezamestnávalo. 

Veľmi dôleţitou podmienkou je materiálne zabezpečenie pracovného vyučovania. Sú to 

najmä pracovne a dielne, sklad materiálu, pozemok, dostatok vyhovujúcich nástrojov, 

pracovných a učebných pomôcok a jednotného materiálu pre ţiakov.  

Pracovné prostredie musí vyhovovať hygienickým podmienkam (čistý vzduch, vhodné 

osvetlenie, čistota pracoviska, atď.). K hygienickým podmienkam patrí aj vhodné oblečenie 

na pracovné vyučovanie. Nevyhnutným doplnkom dielne je príručná lekárnička. 

V pestovateľských prácach sa na školskom pozemku (záhrade) určí pre jednotlivé pracovné 

skupiny dostatočná plocha s prihliadnutím na vek a moţnosti ţiakov a na technickú 

vybavenosť školy. Na pestovateľské práce moţno vyuţiť aj kútik prírody v kaţdej učebni. 

Na hodinách pracovného vyučovania sa pouţívajú rôzne učebné pomôcky. Zvyčajne je to 

vzorový výrobok a súbor nástrojov, materiálov, potrieb a zariadení pre určitý druh práce; 

ďalej sú to výkresy, pracovné postupy, obrazy, ilustrácie, modely, diagramy, prírodniny, 

predlohy, filmy, diapozitívy a diafilmy. 

Nevyhnutnou súčasťou pracovného vyučovania sú exkurzie, ktoré umoţňujú ţiakom uţ od 

najniţších ročníkov poznávať prácu dospelých na rozličných pracoviskách a posilňovať 

spojenie pracovného vyučovania so ţivotom. 
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Obsah pracovného vyučovania je členený  na zloţky. Toto rozdelenie vychádza zo schopností  

ţiaka osvojiť si obsah daného učiva, a zo schopnosti vedieť ho aplikovať v súčasnom 

i budúcom praktickom ţivote.   

 

V zloţke sebaobsluţné činnosti ţiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela 

a zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Obsahom zloţky práce v domácnosti je osvojovanie si základných pracovných návykov 

v domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a udrţiavanie poriadku. Súčasťou 

tejto zloţky je aj šitie. Ţiaci nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných 

prác. Súčasťou zloţky sú aj práce v kuchyni. Ţiaci si osvojujú základné znalosti 

o potravinách, a ako udrţiavať poriadok a hygienu v kuchyni. Vo vyšších ročníkoch 

nadobúdajú ţiaci zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál. 

V zloţke práce v dielni si ţiaci osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú 

ich v praktickom ţivote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché 

výrobky. 

V zloţke pestovateľské práce sa ţiaci učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, 

nadobúdajú základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny. 

Vzhľadom na to, ţe nie kaţdá škola má školský pozemok, odporúčame práce na školskom 

pozemku nahradiť inou činnosťou, podľa podmienok školy tak, aby bola zachovaná časová 

dotácia predmetu pracovné vyučovanie podľa učebného plánu. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

CIELE 

– Rozvíjať samostatnosť ţiaka, 

– utvárať základné hygienické návyky a samoobsluţné zručnosti, 

– utvárať základné návyky pri stravovaní, 

– rozvíjať jemno-motorické zručnosti, 

– rozvíjať pozornosť a zmyslové vnímanie, 

– rozlišovať  rôzne materiály, 

– adekvátne pouţívať predmety a hračky, 

– utvárať základné pracovné zručnosti a návyky, 

– osvojiť si základné pracovné zručnosti pri pestovateľských prácach. 

 

OBSAH 

Sebaobsluţné činnosti 

- Osobná hygiena: nácvik činností a postupov potrebných pri osobnej hygiene. 

- Pouţívanie hygienických potrieb. 

- Osvojenie si hygienických návykov podľa pokynov. 

- Pouţívanie WC (splachovanie), pouţívanie toaletného papiera, vreckovky, hrebeňa. 

- Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou. 

- Obúvanie a vyzúvanie s pomocou. 

- Zapnutie a rozopnutie  veľkého gombíka. 

- Pouţívanie zipsu, patentiek a háčikov s pomocou.. 

- Základné návyky pri stravovaní. 

- Potreby pre stravovanie: spoznať vlastné a pouţívať ich. 

- Pouţívanie lyţice pri jedle. 

- Samoobsluha pri desiatovaní. 

Práce v domácnosti 

- Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou. 

- Odkladanie odevu a obuvi na určené miesto s pomocou. 

- Čistenie topánok: osvojenie si  postupu jednoduchého čistenia topánok. 

- Vedieť vymeniť uterák. 

- Pouţívanie štipcov na bielizeň. 

- Utieranie prachu, zametanie s pomocou. 

- Pozbieranie smetí do koša s pomocou. 

- Obsluha  beţných domácich audio a video zariadení s pomocou. 

- Primerané pouţívanie predmetov, hračiek. 

- Otváranie a zatváranie dvier, okien, zásuviek. 

- Zapínať a vypínať osvetlenie. 

- Odskrutkovanie zaskrutkovanie veka pohára. 

- Púšťanie vody: kohútik, páková batéria. 

- Rozlíšenie potravín od ostatných predmetov. 

- Rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky. 

- Rozlíšenie odpadkov od iných predmetov. 

- Jednoduché prestieranie k stolovaniu. 

- Odkladanie špinavého riadu zo stola. 

- Utieranie stola. 

- Odkladanie riadu na určené miesto podľa pokynov. 
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- Rozpoznanie špinavého a čistého riadu. 

- Základy bezpečnosti v kuchyni. 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- Manipulovanie s drobným materiálom. Triedenie, priraďovanie, porovnávanie, ukladanie 

predmetov a prírodnín podľa vlastností: farba, veľkosť, tvar, materiál. 

- Napichávanie, navliekanie a nalepovanie drobného materiálu. 

- Vytváranie mozaík, vzorov podľa určitého pravidla. 

Práce s papierom  

- Spoznávanie základných vlastností papiera: farba, povrch, hrúbka. 

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie rôznych druhov papiera podľa vlastností. 

- Práca s papierom: obkresľovanie šablóny, trhanie, krčenie, nalepovanie, zlepovanie, 

oblepovanie, prekladanie, skladanie a strihanie. 

- Pečiatkovanie a potláčanie papiera odtlačkami rozličných predmetov. 

Montáţne a demontáţne práce 

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie rôznych druhov stavebníc podľa vlastností: 

veľkosť, farba, tvar, materiál. 

- Skladanie a rozkladanie predmetov a stavebníc. Ukladanie na seba, vedľa seba, spájanie, 

skrutkovanie, zasúvanie a pod. 

- Skladanie jednoduchého puzzle, mozaiky, domina. 

Pestovateľské práce 

- Starostlivosť o izbové rastliny: polievanie, odstraňovanie odumretých častí rastlín, 

kyprenie pôdy, ošetrovanie listov. 

- Oboznámenie sa so sadením, klíčením a rastom rastlín. 

- Sadenie semien do kvetináčov: tráva, hrach, fazuľa. 

- Pozorovanie prírody v parku, v sade a v záhrade. 

 

PROCES 

Ţiaci prípravného ročníka si predovšetkým osvojujú základné hygienické  a samoobsluţné 

návyky primerane k svojej úrovni.  

 

 
 

1. ROČNÍK 

CIELE 

– Utvárať základné hygienické návyky a samoobsluţné zručnosti, 

– utvárať základné návyky pri stravovaní, 

– rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania,  

– rozlišovať rôzne materiály, 

– rozvíjať schopnosť  adekvátne pouţívať predmety a hračky, 

– utvárať základné pracovné zručnosti a návyky. 

 

OBSAH 

Sebaobsluţné činnosti 

Osobná hygiena. 

Umyť si ruky, tvár, čistiť si zuby, česať sa, kloktať, pouţívať vreckovku, pouţívať WC. 
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Obúvať sa, šnurovať a zaväzovať topánky. Čistiť topánky - očistiť prach, nakrémovať, 

vyleštiť. 

Ovládať rôzne druhy zapínania. Samostatne sa obliekať. Odstrániť prach z odevu, kefovať, 

prášiť. Odkladať odev a obuv. 

Práce v domácnosti  
Hygiena v domácnosti. 

Utierať smaltovaný riad a riad z plastov. Pomáhať pri stolovaní. Udrţiavať poriadok. 

Zametať. Utierať prach. 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

Navliekanie koráľov rovnakej farby alebo v rôznom farebnom rytme, rovnakej veľkosti alebo 

rozdielnej veľkosti, triediť podľa veľkosti, tvaru, farby.  

Skladanie mozaiky, pracovať s plodmi - napichávať, navliekať, nadväzovať, nalepovať 

(náhrdelníky, náramky, mozaiky z rozličných materiálov, zvieratká z plodov, koláţe a iné). 

Modelovanie 

Oboznámenie sa s modelovacím materiálom. Modelovací materiál miesiť, stláčať, vaľkať, 

gúľať, vyťahovať, odštipávať, modelovať základné tvary - valčeky, šišky, placky atď. 

Modelovať jednoduché tvary z jedného kusa, neskôr modelovať predmety z dvoch a 

viacerých častí. Na dokončenie výrobkov pouţívať drievka, zápalky, špajdle, špáradlá, papier, 

perie atď. Modelovať na pieskovisku alebo na pieskovom stole. 

Montáţne a demontáţne práce 

Hry so stavebnicami z dreva aj z plastov.  

Triediť a ukladať časti stavebníc. Voľne zostavovať a spájať časti stavebníc. Zisťovať, čo 

patrí a nepatrí do súboru. Cvičiť motoriku, pozornosť, presnosť. Zisťovať lateralitu. 

Práce s papierom a kartónom 

Poznávať vlastnosti papiera (povrch - hladkosť, drsnosť, hrúbku, farbu). Triediť papier podľa 

vlastností. Prekladať, skladať, vystrihovať, nalepovať, zlepovať. Perforácia podľa tvaru 

šablóny. Poučiť o práci s noţnicami. Potláčať papier odtlačkami rozličných predmetov a 

detskými tlačidielkami. 

Pestovateľské práce 

Polievať kvetiny na záhone aj v kútiku ţivej prírody. Pestovať hrach a fazuľu, siať ich do 

črepníka, polievať. Pomáhať pri zbere zeleniny, ovocia, čistiť záhony a cesty, vyberať 

kamienky. Oboznámiť sa s jednoduchým záhradníckym náradím. Ísť na vychádzku do záhrad, 

do parkov. 
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5. ROČNÍK 

 

CIELE 

 Upevňovať zručnosti získané v niţších ročníkoch, 

 rozvíjať estetické cítenie,  

 aktívne vyuţívať voľný čas, 

 vytvárať stereotyp pri základných hygienických návykoch a samoobsluţných 

zručnostiach, 

 upevňovať pravidlá správneho stolovania, 

 rozlišovať rôzne  materiály, spoznávať ich vlastnosti, rozširovať a prehlbovať základné 

manuálne zručnosti pri práci s nimi,  

 osvojiť  si základné vedomosti a pracovné zručnosti pri pestovateľských prácach. 

 

OBSAH 

Sebaobsluţné činnosti 

Osobná hygiena. 

Pravidelne si čistiť zuby. 

Obviazať poranenie na ruke alebo na nohe. 

Stolovanie 

Práce v dielni 

Práce s papierom a kartónom 

Poučiť o výrobe papiera, o závislosti kvality papiera od pouţitého výrobného materiálu. 

Jednoduchšie kartonáţne práce. Papier a kartón merať, strihať, rezať, narezávať podľa 

pravítka, ohýbať, prebíjať,... . 

Zhotovovať zloţitejšie skladačky, vytvárať priestorové kuţeľovité figúrky a papierové 

plastiky. 

Zošívať listy osmičkovým a dvojslučkovým stehom. Vlepovať vloţky do mäkkých obalov 

bez orezania. 

Modelovanie 

Opakovať zručnosti z predchádzajúcich ročníkov, pouţívať formičky a profilové šablóny, 

farbiť a lakovať výrobky. Pracovať s pilinovou kašou. Oboznamovať sa s vlastnosťami 

rozličných modelovacích materiálov a porovnávať rozdiely medzi nimi. 

Montáţne a demontáţne práce 

Zostavovať zloţitejšie modely (aj pohybové) z konštrukčnej stavebnice z plastu aj z kovovej 

stavebnice. Zostavovať priestorové modely z kartónových vystrihovačiek. 

Práca s drevom 

Poznať názvy pracovných nástrojov a ich funkciu. 

Oboznámiť sa so štruktúrou dreva, posúdiť podľa štruktúry dreva ako sa dá deliť, rezať, 

štiepať. Rozoznať mäkké a tvrdé drevo. 

Mäkké drevo merať, upínať, rezať, orezávať, hladiť, vŕtať, spájať klincami, moriť. Vyťahovať 

zatlčené klince. 

Oboznámiť sa s rezaním a opracúvaním tvrdého dreva. 

Práce s kovom 

Zdokonaliť sa v osvojených technikách z predchádzajúceho ročníka. Vytvárať meandre z 

drôtu podľa nákresu v skutočnej veľkosti, figúrky z drôtu a nastrihaných plechových pásikov. 
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Práce z koţe alebo koţenky 

Pokračovať v jednoduchých prácach z koţe alebo koţenky. Vystrihovať, vysekávať, rezať 

materiál podľa kovového pravítka, zošívať. 

Práce s rozličným materiálom 

Náplň určí učiteľ. 

 

Pestovateľské práce 

Ošetrovať izbové rastliny - umývať rastlinu, čistiť črepník, odstraňovať pleseň a mach. 

Oboznámiť sa so zásadami správneho zalievania. 

Pracovať s klíčidlom. Pozorovať klíčenie obilnín. 

Okopaniny. Oboznámiť sa s významom okopanín, najmä s druhmi, ktoré rastú v mieste školy. 

Pestovať zemiaky - pripraviť pozemok, pripraviť sadivo, sadiť, ošetrovať (kypriť, plieť, 

okopávať, obhŕňať, ochraňovať pred škodcami a burinou). 

Pestovať strukoviny (hrach, fazuľu, šošovicu). 

Oboznámiť sa s hlavnými druhmi burín, poznať ich škodlivosť a zásady boja proti nim. 

Zaloţiť herbár, ukladať kvety a listy poznávaných rastlín. Siať semená kvetín do debničiek. 

Presádzať kvetiny. Starať sa o okrasné kry. 

 

Práce v domácnosti 

Hygiena domácnosti. 

Umývať a udrţiavať rôzne druhy podlahových krytín. Vysávať. 

Príprava pokrmov 

Urobiť jednoduchý nákup. 

Pripraviť raňajky - vajíčko na mäkko, na tvrdo, miešané. 

Pripraviť polievku zeleninovú, zemiakovú. 

Čistiť zeleninu a zemiaky. 

Šitie 

Zvládnuť základné stehy (vrátane jednoslučkového stehu). 

Prišívanie rozličných gombíkov, spínačiek, háčikov. 

Plátať a vykonávať jednoduché opravy odevov. 

Háčkovanie. 

Háčkovať retiazku, krátky stĺpik, dlhý stĺpik. 

 

PROCES 

Upevňovať poznatky z predchádzajúcich ročníkov. Rešpektovať poţiadavky bezpečnosti a 

hygieny pri kaţdej práci. Pozor na zranenie pri práci s pílkou, neboţiecom a plechovými 

pásmi. 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Hlavným cieľom výtvarnej výchovy je vyuţiť esteticko-výchovný charakter predmetu, čo 

znamená prebúdzanie a formovanie estetického vzťahu ţiaka s mentálnym postihnutím ku 

skutočnosti prostredníctvom výtvarných aktivít a výtvarného umenia. 

Estetické záţitky a tvorivé činnosti prispievajú k postupnému zlepšovaniu psychomotorického 

stavu ţiakov, k vyrovnávaniu ich disharmonického rozvoja a celkovej rehabilitácii 

umoţňujúcej úspešné zaradenie do praktického ţivota. 

Výtvarná výchova vzhľadom na jej rozmanité moţnosti pôsobenia na motoriku a psychiku 

ţiakov s mentálnym postihnutím je v špeciálnej základnej škole nezastupiteľná. Má široký 

záber medzipredmetových vzťahov, v rozvoji citovej výchovy a veľkou mierou prispieva k 

celkovej rehabilitácii ţiakov. 

Cieľom výtvarnej výchovy vo vyšších ročníkoch špeciálnej základnej školy je i naďalej viesť 

ţiakov k vytváraniu správneho vzťahu k prírodnej a umeleckej kráse, k výchove vkusu a k 

rozvoju uţ osvojených základných výtvarných zručností. V procese vyučovania výtvarnej 

výchovy je potrebné neustále brať do úvahy nielen výtvarnú typológiu detí, ale hlavne druh a 

stupeň postihnutia s prihliadnutím na individuálne moţnosti kaţdého ţiaka. 

Vhodné je vyuţiť moţnosti terapeutického pôsobenia predmetu s pouţitím relaxačných 

činností spätých s emocionálnym preţívaním ţiakov. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

CIELE 

 Rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

 rozvíjať motoriku rúk a prstov, 

 rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

 rozvíjať percepciu, 

 rozvíjať zmyslové vnímanie. 

 

OBSAH 

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, voskový pastel, suchý pastel) 

Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov.  

Voľné kreslenie: čiary, oblúky, kruhy, veľkým aj malým pohybom. 

Maľba (štetec, tampón, drievko, prsty / akvarelové farby, temperové farby) 

Základné zručnosti v práci so štetcom a farbami.  

Liatie, kvapkanie, dotváranie farebných škvŕn, hra s farbou. 

Modelovanie (plastelína, modurit, cesto) 

Poznávanie základných vlastností modelovacích materiálov stláčaním, miesením, vaľkaním, 

vyťahovaním. 

 Manipulácia s modelovacími materiálmi: vykrajovanie, šúľanie, vytváranie guľôčky, valčeka 

z plastelíny na  stole a v dlani.  

Vytváranie modelov jednoduchého tvaru z modelovacej hmoty, podľa vzoru. 

Ukladanie vytvoreného tvaru na príslušnú šablónu. 

Vytváranie modelov z piesku pomocou formičiek. 

Pouţívanie štipcov: vyštipnúť malé kúsky z plastelíny. 

 

PROCES 

Precvičovanie motoriky rúk a prstov: mávanie, tlieskanie, krúţenie, hladkanie rôznych 

materiálov.  

Ţiaci pozorujú a zbierajú na vychádzkach prírodné materiály: kamienky, halúzky, plody, listy 

a pod., pozorujú ich, triedia a porovnávajú, zoskupujú, vtláčajú do vhodných materiálov - 

hlina, sadra, plastelína. 

 

 

1. ROČNÍK 

CIELE 

 Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom ročníku, 

 rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, uchopenie a pustenie predmetu,  

 rozvíjať senzomotorickú koordináciu,  

 rozvíjať percepciu,  

 rozvíjať lateralitu,  

 rozvíjať priestorovú orientáciu,  

 napomáhať rozvíjať grafomotorické zručnosti. 
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OBSAH 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

Na vychádzkach a pri hrách ţiaci si všímajú prírodu a jednotlivé prírodniny. Zbierajú prírodné 

materiály pre ich zvláštnosti; kamene, kamienky, halúzky, plody, listy a pod., pozorujú ich, 

triedia a porovnávajú, rytmicky radia, zoskupujú, vtláčajú do vhodných materiálov - piesok, 

hlina, blato, sadra, plastelína. 

Tematické práce - domov; školské prostredie, moja mamička, kamaráti, na ihrisku, dom, 

v ktorom bývam; naša škola; naša mačka a pod. Príroda v rôznych ročných obdobiach 

(vegetácia), ilustrácie k rozprávkam. 

Uplatňujeme kresbu, maľbu, modelovanie, výtvarné hry s rozličnými materiálmi 

a výtvarnými prostriedkami, priestorové vytváranie, konštruovanie. 

Výtvarné prostriedky vyberáme v súvzťaţnosti s nácvikom jednotlivých tvarov písma. 

Práca s výtvarnými prostriedkami 

Kresba (mäkká ceruza, fixka, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel) 

Grafické vyjadrovanie pohybových predstáv – ţiaci napodobňujú pracovné pohyby, ako napr. 

miešanie, mletie, vstávanie, skákanie, kyvadlové hodiny, vietor,  graficky ich zaznamenávajú.  

Rytmicky radia rozličné prírodné a dekoratívne prvky. 

Voľné kreslenie – rozvinutie grafického pohybu.  

Vertikálne a horizontálne čiary, oblúky, kruhy, veľkým aj malým pohybom, grafický záznam 

robia postojačky a na veľkej ploche. 

Maľba (štetec, tampón, drievko, prsty / temperové farby, akvarelové farby) 

Základné zručnosti v práci so štetcom a farbami.  

Ukladať farby štetcom na plochu papiera, prerušovať ťahy štetca: bodky, škvrny, čiarky.  

Zväčšovaním škvŕn zo stredu vytvárať niektoré jednoduché tvary: lopta, jablko a pod. 

Modelovanie (plastelína, hlina, modurit) 

Poznávanie základných vlastnosti modelovacích materiálov stláčaním, miesením, vaľkaním, 

vyťahovaním.  

Vytváranie modelov jednoduchého tvaru, napr. pečivo, ovocie, zeleninu, rozličné nádoby 

točením ušúľaného valčeka podľa vzoru. 

Ozdobovanie modelov. 

Vytváranie modelov z piesku na pieskovisku alebo pieskovom stole pomocou formičiek na 

vyklápanie, kopce, cesty a pod. 

 

PROCES 

Ţiakov priebeţne oboznamujeme s ukáţkami výtvarného umenia, s umeleckou tvorbou pre 

deti, ilustráciami kníh a časopisov pre deti (V. Machaj, Ľ. Fulla, J. Lada a ďalší). 
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5. ROČNÍK 

CIELE 

 Získané poznatky a výtvarné zručnosti z predchádzajúcich ročníkov ďalej zdokonaľovať, 

rozvíjať a dopĺňať.  

 Rozširovať pouţívanie farebnej škály miešaním základných farieb a učiť ţiakov paletu 

farieb v jednotlivých oblastiach obsahu výtvarnej výchovy vhodne pouţívať. 

 Zdokonaľovať schopnosť kresby postavy a naučiť ţiakov uplatniť ju v kompozíciách 

tematických prác (dynamická, statická kompozícia). 

 

OBSAH 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

Pri voľbe námetov vychádzame zo sveta blízkeho deťom, z ich priamych záţitkov a 

skúseností - z  vychádzok, pracovných činností, zo ţivota v rodine, v škole, na ulici, v 

obchode, dopravnom prostriedku a pod..  

Ďalším zdrojom námetov sú ilustrácie filmových, divadelných a literárnych útvarov.  

Na základe priameho pozorovania predmetov dennej potreby, pozorovania prírodnín  vedieme 

ţiakov k zachyteniu reality a k jej výtvarnému stvárneniu. Upozorňujeme na proporcionálne 

vzťahy jednotlivých častí k celku, šírky k výške a pod.  

Ţiakov učíme vyuţívať kontrast svetlých a tmavých tónov, studených a teplých farieb. 

Výtvarné techniky: kresba, maľba, kombinované a materiálové techniky - koláţ, textilná 

aplikácia, mozaika. 

Výtvarné materiály: tuš, rudka, mäkká ceruzka, akvarel, tempera, fixky, farebný papier, 

časopisy, textil a iné. 

 

Práca s výtvarnými prostriedkami  

V kompozíciách vychádzame z osvojených základných poznatkov z predošlého ročníka. 

Odporúčame realizovať rastlinný, vecný, figuratívny i geometrický dekoratívny motív. 

Pouţívať šablónu, ktorú učíme zhotovovať samostatne. Vyuţívať pritom zjednodušené 

štylizované tvary. Dbať na vhodnú jednoduchú farebnú kombináciu. Opäť uplatňovať kontrast 

tmavých, svetlých, teplých a studených farieb. 

Maľba (akvarel), kombinované techniky - modrotlač (odkrývacia technika, vosková rezerva), 

batika. 

V priestorovom vytváraní uplatňujeme a dopĺňame poznatky a výtvarné zručnosti z 

predošlého ročníka. Modelujeme dvoj a trojrozmerné plastiky jednoduchých štylizovaných 

tvarov. Námety volíme analogicky s oblasťou - výtvarné osvojovanie skutočnosti. 

Modelovanie (hlina, sadra, plastelína, modurit), kašírovanie (noviny, papierová buničina, 

škrob, voda). 

Plastiky z rôzneho materiálu (látka, farebný papier, kartónové škatuľky, prírodniny, drevo ...). 

 

Výtvarné umenie  

Návštevy výstav výtvarných prác detí, umelcov, ľudových umelcov, remeselníkov, múzeí.  

Vychádzky zamerané na okolitú architektúru. 

 

PROCES 

Postupne dopĺňame vedomosti ţiakov v oblasti výtvarného umenia - maliarstva, sochárstva, 

architektúry, uţitého umenia. Vychádzame z regionálnych moţností.  
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HUDOBNÁ VÝCHOVA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Hudobná výchova ako jeden z esteticko-výchovných predmetov je neoddeliteľnou súčasťou 

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí ţiakov vnímať a preţívať krásu nielen v 

hudbe, ale aj v iných druhoch umenia.  

Ciele hudobnej výchovy  špeciálnej základnej školy sú podmienené špecifickosťou úloh 

školy, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja osobnosti ţiakov, bezprostrednou 

fyziologickou pôsobivosťou hudby a moţnosťami jej  psychoterapeutického pôsobenia. 

Cieľom hudobnej výchovy  špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti ţiakov spevom, 

hrou na jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom 

vychádzajúcim z hudby. Pritom treba rešpektovať ich postihnutie, hudobné schopnosti a 

zručnosti. 

Predmet hudobná výchova vedie ţiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

kaţdodenného ţivota. Orientuje ţiakov aj v súčasných hudobných ţánroch, citlivo ich vedie k 

tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu. 

Výchovno-vzdelávacie úlohy hudobnej výchovy plnia ţiaci v príťaţlivo motivovaných 

hudobných činnostiach - speváckych, inštrumentálnych, pohybových a posluchových. 

Piesne sa učia spievať kultivovaným hlasom, intonačne a rytmicky správne.  

Osvojujú si základné poznatky o hudobných nástrojoch, rozlišujú ich podľa zvuku. Aktívne sa 

oboznamujú s Orffovým inštrumentárom, prípadne s ďalšími hudobnými nástrojmi.  

Skladby na počúvanie sú vyberané tak, aby boli primerané pre ţiakov z hudobnej i obsahovej 

stránky, aby nadväzovali na poznatky z ostatných zloţiek hudobnej výchovy a prispievali k 

utváraniu kladného vzťahu k hudbe. V priebehu školského roka sa ţiaci oboznámia najmenej 

so siedmimi skladbami na počúvanie.  

Pri počúvaní skladieb orientovať ţiaka aj v súčasnej tvorbe, populárnej tvorbe, ale aj v 

regionálnej ľudovej tvorbe. Podporovať spontánnu detskú kreativitu, rozvíjať emocionalitu, 

rozvíjať prepojenie pohybovej, hudobnej a slovesnej kultúry. Chápať hudobnú výchovu ako 

psychoterapeutický prostriedok hudobnej relaxácie cieľavedome zameraný na psychickú a 

somatickú aktivizáciu osobnosti a jej uvoľnenie. 

Pohybové vyjadrenie hudby vychádza zo spontánneho prejavu detí, vedie ku kultivovanému 

pohybu zladenému s hudbou, rytmom a obsahom skladieb.  

Hudobná výchova prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností ţiakov. 

Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie a 

obohacuje citový ţivot ţiakov. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

 Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie,  

 rozvíjať sluchovú diferenciáciu, 

 rozvíjať senzomotorické schopnosti. 

 

OBSAH 

Počúvanie reprodukovanej hudby (výber ţánrov a voľba intenzity primerane a podľa výberu 

ţiakov s pomocou učiteľa). 

Postupné privykanie na pasívne vnímanie zvukov vyludzovaných na jednoduchých 

hudobných nástrojoch Orffovho inštrumentária, vzbudenie záujmu o vyludzované zvuky 

Orffovho inštrumentária 

Detské rečňovanky, vyčítanky, piesne o prírode, o zvieratách, hudobné rozprávky, skladby 

(napr. uspávanka, pochod) a detské pohybové hry. 

 

PROCES 

Vzbudíme u detí záujem a radosť z detskej hudby. učíme ich pouţívať hlas. Vyberáme piesne, 

ktoré sa deti ľahko učia, hlavne jednoduché ľudové piesne. Snaţíme sa s deťmi spievať kaţdý 

deň. Vzbudíme tým dobrú náladu a príjemnú atmosféru, ktorá je veľmi dôleţitá pre deti.  

 

 

 

1. ROČNÍK 

CIELE 

 Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú diferenciáciu, 

senzomotorické schopnosti, 

 nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudby, 

 selektovať medzi ľudskou rečou a inými zvukmi. 

 

OBSAH 

Počúvanie širšieho repertoáru reprodukovanej hudby. 

Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária a jednoduchých zvukov 

vyludzovaných beţnými predmetmi prostredia (šuchotanie papiera, štrnganie kľúčmi, 

prelievanie tekutiny v zatvorenej fľaši atď.). 

Detské rečňovanky, vyčítanky, popevky, piesne o prírode, o zvieratách, hudobné rozprávky, 

skladby (napr. uspávanka, pochod) a detské pohybové hry. 

Piesne na spev ţiakov - Vrabec muzikant (ľudová); Prší, prší (ľudová); Húsky, húsky (A. 

Čobej); Bude zima, bude mráz (ľudová); Išiel strašiak (ľudová); Bola babka (ľudová); 

Kytička (F. Alvín); Medveďku, daj labku (ľudová); Paste sa húsatká, paste (ľudová); Fúkaj, 

fúkaj teplý vetrík (A. Čobej); Slniečko nás zobúdza (J. Matuška). 

Piesne na počúvanie - Malý školák (F. Alvín); Jedlička (L. Burlas); Zimní spáči (J. Matuška); 

Moja rodná zem (A. Čobej). 



 73 

Počúvanie - Medvedík, Drevený vojačik (T. Frešo); Jeţibaba (P. I. Čajkovskij); Spev ţabiaka 

(V. Trojan); Varila myšička kašičku; Jeden kováč koňa kuje; Hijo, hijo, na koníčku; Kvá, kvá, 

kačica (E. Suchoň). 

Hudobno-pohybové hry - A ty Hana, stoj v kole (ľudová); Tanček (K. Ondrejka – A. Biľová); 

Kolo, kolo mlynské (ľudová); Tanči, tanči (ľudová); My sme deti malé (V. Janusová – A. 

Biľová); Venček (E. Hula); Na ručníček (K. Ondrejka –A. Biľová). 

 

PROCES 

Prebúdzať záujem ţiakov o hudbu na princípe detskej hry. Na tomto základe začať utvárať ich 

prvé predpoklady na primerané vnímanie hudby, na spev a ostatné hudobné prejavy; 

uvoľňovať motoriku ţiakov, rozvíjať hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre 

tonalitu, rytmus, tempo a dynamiku, zjednocovať kolektívny spev ţiakov a kultivovať všetky 

ich hudobné prejavy. 

Ţiaci si osvojujú piesne, inštrumentálne a vokálne skladby a hudobno-pohybové hry, ktoré 

v nich prebúdzajú radosť zo spevu a z počúvania hudby. 

 

 

 

5. ROČNÍK 

CIELE 

 Prehlbovať záujem o hudbu, 

 rozvíjať sluchové vnímanie spievaného slova,  

 rozlišovať sluchom jednotlivé hudobné nástroje v skladbe. 

 

OBSAH 

Učenie sa piesní - Čierne oči choďte spať (ľudová); Po valašsky od zeme (ľudová);Červený 

kacheľ, biela pec (ľudová); Pri Prešporku na Dunaji (ľudová); Zjedzte ma vĺčky, zjedzte 

(ľudová); Do hory ma poslali (ľudová); Prešporská kasáreň (ľudová); Chodíme, chodíme 

(ľudová); Anička, dušička, kde si bola (ľudová); Tu je zima zas (O. Francisci) a iné. 

Počúvanie piesní zamerané na rôzne ţánre - Hej, lepšie na doline (ľudová); Javor, javor 

vysoký si (ľudová) a iné. 

Počúvanie skladieb - Zázračná muzika (J. Letňan); Pochod drevených vojakov (P. 

Čajkovskij); Keď sa vlci zišli (E. Suchoň) a iné. 

Hudobno-pohybové hry a tance - Číţiček, číţiček (ľudová); Trebišovské dzivky (ľudová)a 

iné. 

 

PROCES 

V 5. ročníku ţiaci spevom a nástrojovou hrou uskutočňujú rytmickú a melodickú hru na 

ozvenu a hudobný dialóg. Hru na rytmickú ozvenu sprevádzajú pohybom a hrou na telo. 

Rytmizujú texty rečňovaniek a vyčítaniek, spievajú ich ako popevky na 2 - 3 tónoch. 

Ţiaci vnímajú 4-taktovú inštrumentálnu a vokálnu melódiu. Zrakom a sluchom sledujú jej 

pohyb v jednoduchom notovom zápise. Všímajú si, či sledovaná melódia je smutná, veselá, 

ţartovná, rázna, slávnostná a pod. V inštrumentálnych skladbách rozlišujú hru rozličných 

hudobných nástrojov. 
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Ţiakov usmerňujeme k intonačne čistému spevu piesní interpretovaných rytmicky správne, v 

ucelených speváckych frázach, s mäkkým nasadením tónu a jednoduchým odstupňovaním 

dynamiky (slabo - silno). Spev ţiakov zjednocujeme podľa taktovacích pohybov učiteľa, 

najmä na nástup a ukončenie. K piesňam vytvárajú ţiaci jednoduché nástrojové a pohybové 

sprievody. 

V skladbách na počúvanie ţiaci sluchom rozoznávajú hru rozličných hudobných nástrojov 

(napr. flauty, klarinetu, lesného rohu), hru dychového orchestra a cimbalovej hudby. 

Pohybom stvárňujú najznámejšie ľudové tance (napr. karička, čardáš, odzemok). 

Ľudové hudobno-pohybové hry ţiaci nacvičujú v súlade so základným charakterom hudby.  
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TELESNÁ VÝCHOVA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Ciele predmetu telesná výchova v špeciálnej základnej  školy sledujú dosiahnutie optimálneho 

telesného a pohybového rozvoja ţiakov, t.j. dosiahnutie ţiadaného stupňa telesnej zdatnosti, 

odolnosti a pohybových zručností. U ţiakov sa snaţíme vypestovať hygienické návyky, 

pozitívny vzťah k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich obmedzených moţností a 

rešpektovaním ich výrazných individuálnych osobitostí. 

Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačná a relaxačná funkcia telesnej 

výchovy, zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu pohybových nedostatkov, 

nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového fyzického stavu. 

Rozvíjanie pohybovej aktivity súvisí s rozvojom poznávacej činnosti, pretoţe v rámci telesnej 

výchovy zámerne pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, ako je vnímanie a pozorovanie, 

pamäť, pozornosť, fantázia, myslenie a reč. 

Pri zachovaní mnohostrannej funkcie vyučovacieho predmetu telesná výchova, odporúčame 

citlivý prístup k výkonnostnému chápaniu jeho procesu, hlavne v porovnávaní motorických a 

fyzických výkonov ţiakov. Odporúčame podriadiť motorické, ale predovšetkým fyzické 

výkony, ako cieľové kategórie emocionalite, t.j. pre radosť z pohybu, spolupatričnosti. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

 Upevňovanie základných hygienických potrieb v súvislosti s telesnou výchovou, 

 rozvoj verbálnych schopností, 

 prijatie stanovených pravidiel,  

 vytvorenie sebakontroly,  

 prispôsobenie sa poţiadavkám skupiny,  

 uvedomenie si vlastného tela v súvislosti s telovýchovnými aktivitami, 

 rozvoj koordinácie oko - ruka. 

 

OBSAH  

Podávanie lopty učiteľovi, podávanie lopty spoluţiakovi. 

Sezónne činnosti v zimnom období - hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom  období turistika, podľa moţností 

v ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie. 

Pri pohybových aktivitách sa vyuţívame hry orientované na kooperáciu s učiteľom, hry 

orientované na koordináciu pohybov končatín napodobňovaním učiteľa alebo s pomocou. 

Hry zamerané na rozvoj rovnováhy, laterality. 

Hry zamerané na telesnú schému – hlava, krk, chrbát, ramená, kolená, chodidlá. 

 

PROCES 

Činnosti sa zameriavajú na upevňovanie zručností, ktoré ţiak ovláda, na ich rozvíjanie a 

zdokonaľovanie.  

 

 

1. ROČNÍK 

CIELE  

 Rozvíjať prirodzenú pohyblivosť ţiakov a špeciálnymi prostriedkami dosiahnuť ich 

optimálny telesný a pohybový rozvoj, 

 pri pohybových činnostiach upevňovať základné hygienické návyky, 

 formovať kladné postoje k pohybovej aktivite v škole i mimo nej a postupne ţiakov viesť 

k dodrţiavaniu zásad bezpečnosti pri cvičení. 

 

OBSAH 

Poradové cvičenia 

- Základný postoj - Pozor! - Pohov! 

- Nástupy do radu. Rozchod. 

- Nástup druţstva do radu a do zástupu. 

Kondičné cvičenia 

Beh 

- Rýchly beh do 20 m po priamej alebo slalomovej dráhe s predbiehaním a 

preskakovaním nízkych prekáţok. 

- Beh na vytrvalosť. 
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Cvičenia s krátkym švihadlom 

- Preskoky jednonoţmo, striedavo, znoţmo. 

Cvičenia s dlhým švihadlom 

- Podliezanie a preskakovanie napnutého švihadla. 

- Podbiehanie krúţiaceho švihadla. 

Cvičenie s vyuţitím lana 

- Preťahovanie druţstiev pribliţne rovnakej výkonnosti. 

Cvičenie s plnou loptou 1 - 1,5 kg 

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

Cvičenie s vyuţitím lavičky 

- Cvičenie rovnováhy a celkovej obratnosti. 

- Chôdza, beh, lezenie so sprievodnými pohybmi rúk a nôh, so zmenami postojov a 

polôh i s nosením ľahkého predmetu. 

- Výskoky, zoskoky jednonoţmo i obojznoţmo. 

Cvičenia na rebrinách 

- Vystupovanie a zostupovanie, vyliezanie a zliezanie. 

Cvičenie s pouţitím debny ako prekáţky 

- Preliezanie, prebiehanie a preskakovanie jednotlivých dielov debny. 

Prípravné cvičenia 

- Prostné cvičenia zamerané na rozvíjanie pohybovej koordinácie a techniky pohybu, na 

pretiahnutie a posilnenie svalových skupín a udrţanie pohybového rozsahu v chrbtici a 

kĺboch. 

Rytmická gymnastika a tanec 

- Rytmizovaná chôdza a beh. 

- Rytmizácia jednoduchých pohybov rúk, nôh i trupu podľa riekaniek, piesní a 

hudobného sprievodu. 

- Jednoduché pohybové vyjadrenie hudobných pojmov: ticho - silno, pomaly - rýchlo, 

nízko - vysoko. 

Akrobacie 

- Zo sedu pádom vzad, ľah vznesmo, stoj na lopatkách s oporou v bokoch - ľah 

vznesmo, pádom do sedu. 

- Z drepu spojného, predpaţiť - kotúľ vpred do drepu spojného, predpaţiť. 

- Kotúľ vpred a výskok prehnuto do stoja. 

Atletika 

- Skok do diaľky z miesta s odrazom znoţmo a z rozbehu. 

- Hod loptičkou horným oblúkom na diaľku a na cieľ. 

Základné činnosti športových hier 

- Nadhadzovanie a chytanie lopty na mieste i v chôdzi. 

- Dribling na mieste. 

- Podávanie lopty. 

- Prihrávka - obojručne. 

- Vrchná prihrávka jednoručne. 

- Vrchné chytenie obojručne. 

 

 



 79 

5. ROČNÍK 

CIELE 

 Osvojiť si telesné cvičenia, základné pravidlá a organizáciu športových hier,  

 upevniť zmysel pre kolektív, spoluprácu a vzájomnú pomoc, 

 osvojiť si základy techniky a taktiky pouţívaných cvičení, 

 osvojiť si znalosť pravidiel, pasívnu znalosť základov odbornej terminológie, 

 získať elementárne zručnosti k účinnému poskytovaniu prvej pomoci, záchrany a pomoci 

pri cvičení a k osvojovaniu zásad dodrţiavania bezpečnosti cestnej premávky. 

 

OBSAH 

Poradové cvičenia 

- Postoje. 

- Obraty na mieste. 

- Nástupové tvary druţstva. 

- Pochodové tvary druţstva. 

Prípravné, kondičné, koordinačné a kompenzačné cvičenia 

- Zásady správneho drţania tela. 

- Zásady správnej techniky pohybov švihových, vodených hmitov a výdrţí. 

- Cvičenia bez náčinia, s krátkou tyčou, s plnou loptou a malými činkami (500 g), s 

krátkym švihadlom, so švédskou lavičkou, cvičenia na rebrinách, šplh na tyči, šplhanie 

s prírazom, šplh na lane (dĺţka max. 5 m). 

- Rýchly beh na vzdialenosť 60 m. 

- Beh na vytrvalosť, beh striedavý aţ do 12 min. prekáţková dráha. 

Drobné a prípravné pohybové hry 

- Základné pravidlá pohybových hier. 

- Zásady úrazovej zábrany. 

- Drobné pohybové hry - beţecké, skokanské, loptové, štafetové, hry s náčiním, bez 

náčinia, prekáţkové hry. 

- Prípravné pohybové hry -gymnastické, atletické, hravé.  

Športová gymnastika 

- Zásady organizácie práce a bezpečného cvičenia. 

- Zásady pre poskytovanie pomoci a záchrany. 

Akrobacia 

- Kotúľ vpred, vzad. 

- Kolíska vzad z rôznych postojov a polôh. 

- Stoj na lopatkách. 

- Stoj na rukách pri opore. 

- Premet stranou (vľavo, vpravo). 

- Skoky na mieste. 

- Skoky z miesta. 

- Preskoky (s pouţitím pruţného mostíka alebo trampolíny). 

- Nácvik odrazu. 

- Skok jednoduchý. 

- Roznoţka. 

- Výskok do vzporu drepmo na debne. 

Trampolína 

- Cvičenie obratnosti a rovnováhy. 
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- Výskoky. 

- Zoskoky. 

Kladina - výška 1 m 

- Chôdza. 

- So sprievodným pohybom paţí, s obratmi. 

- Rovnováţne polohy v postojoch. 

- Zoskoky - priamy a prehnutý. 

Rytmická gymnastika 
- Technika cvičenia základných pohybov. 

- Chôdza, poklus, tanečné kroky, skoky, obraty, ktoré sú primerané pohybovej 

vyspelosti ţiakov. 

- Technika cvičenia z hľadiska princípov správneho drţania tela. 

- Osvojenie tanečného kroku polky, valčíka. 

Atletika 

- Beţecká technika. 

- Nízky a polovysoký štart. 

- Beh na 60 m. 

- Skok do diaľky, do výšky. 

- Hod loptičkou 150 g (do diaľky, na cieľ). 

- Hod granátom 350 g (do diaľky a na cieľ). 

Športové hry 

Futbal - pasívna znalosť pravidiel a terminológie, pohybové činnosti 

- Prihrávky vnútornou stranou nohy, vnútorným členkom a priehlavkom aj v pohybe vo 

dvojiciach, ľavou aj pravou nohou. 

- Vhadzovanie lopty. 

- Streľba z miesta a po vedení lopty - ľavou aj pravou nohou. 

- Vedenie lopty priamym smerom, zastavenie lopty zašliapnutím. 

- Chytanie lopty v základnom postoji. 

Pohybové činnosti 

- Prihrávka - vrchná, jednoruč, obojruč, trčením z miesta, na stojaceho alebo beţiaceho 

spoluhráča. 

- Streľba z krátkej vzdialenosti jednoruč, obojruč z miesta. 

Prehadzovaná, vybíjaná 

Cvičenia v prírode 

Špecifické poznatky 

- Ochrana a tvorba ţivotného prostredia. 

- Zásady bezpečnosti pri turistike. 

Pohybové činnosti 

- Chôdza a beh v teréne. 

- Dĺţka trasy 4 km. 

- S prekonávaním nízkych terénnych prekáţok. 

- Lezenie, podliezanie, preliezanie. 

- Zdolávanie prírodných a umelých prekáţok šplhaním, rúčkovaním, preliezaním, 

preskakovaním. 

- Cvičenie rovnováhy na prírodných a umelých prekáţkach zmenou polohy tela, 

chôdzou s obratmi, vyhýbaním vo dvojiciach, nosením (hádzaním a chytaním 

predmetov). 

- Dvíhanie a nosenie predmetov (vyuţívať kamene, polená). 

- Hádzanie a vrhanie predmetov do diaľky, do výšky, na cieľ. 
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- Preťahovanie a pretláčanie v dvojiciach, trojiciach, skupinách. 

Praktické precvičovanie odborno-technických vedomostí a zručností z turistiky 

- Odhad vzdialenosti (do 100 m) a výšok do 10 m. 

- Ochrana ţivotného prostredia. 

Praktické precvičovanie prvej pomoci 

- Ošetrenie povrchového zranenia. 

Praktické precvičovanie vedomostí a zručností z dopravnej výchovy 

- Dopravné značky, riešenie dopravných situácií pri presune a na stanovištiach. 
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Príloha A 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. a 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM 
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SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA 

PRE 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA  

S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka v špeciálnych základných školách s vyučovacím 

jazykom maďarským je formovať základné rečové návyky a zručnosti ţiakov na princípe 

praktickej pouţiteľnosti, rozvíjať reč ţiakov tak, aby postupne nadobúdali schopnosť tvoriť 

rozhovor – aţ súvislý prejav v beţných ţivotných situáciách. 

Jedným zo základných predpokladov dobrej úrovne ovládania slovenského jazyka je dôsledné 

uplatnenie komunikatívneho princípu v jazykovom vyučovaní. Vo vyučovaní slovenského 

jazyka sa treba zamerať na rozvoj rečových návykov a zručnosti v podmienkach podobných 

reálnej jazykovej komunikácie, aby podnecovali ţiakov pouţívať slovenský jazyk čo najviac. 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka v špeciálnych základných školách s vyučovacím 

jazykom maďarským je: 

- jednoducho a zrozumiteľne sa vyjadrovať v slovenskom jazyku – schopnosť komunikácie, 

- vytvoriť návyk správneho čítania a naučiť ţiakov rozumieť prečítanému textu, 

- primerane mentálnym danostiam naučiť ţiakov vyjadrovať sa písomnou formou 

slovenského jazyka. 

 

Ústny a písomný prejav 

- nácvik ústneho a písomného vyjadrovania má predovšetkým praktický význam. Jeho 

úlohou je naučiť ţiakov vyjadrovať sa ústne a písomne v súvislých, logicky 

usporiadaných celkoch. Je pevne spätý s vyučovaním konverzačnej pohotovosti, 

gramatiky a čítania. 

- rozvíjanie komunikačných schopností podľa daných tém tvorí s gramatikou a slohom 

štruktúrovaný celok. Učiteľ realizuje obsah učiva tak, ţe si volí ako východisko istú tému 

rozvíjania reči, na tento obsah aplikuje (prakticky) pravidlá gramatiky a slohu. Takto 

všeobecne určený postup v prípade potreby nevylučuje preberať určité učivo osobitne.  

- pomocou nácviku ústneho a písomného vyjadrovania poskytujeme široký priestor na 

vyuţitie aktivity ţiakov, na vyjadrenie vlastných záţitkov a skúsenosti. 

Základné gramatické a pravopisné učivo sa implicitne precvičuje v rámci komunikačných 

činností: 

- Gramatika má svoju úlohu predovšetkým v zabezpečovaní analýzy osvojenej jazykovej 

reprodukcie slov, viet, celých textov. Pomáha ţiakom pochopiť existenciu jednotlivých 

jazykových foriem. Obohacuje a zlepšuje vyjadrovaciu schopnosť ţiakov v slovenskom 

jazyku. 

- Ţiaci sa majú naučiť prakticky poznávať a triediť slová podľa ich lexikálneho 

a gramatického významu a zovšeobecňovať slovné tvary na základe analógie. 

Zoskupovaním, grafickým a farebným znázorňovaním väčšieho počtu analogických 

tvarov slov môţeme im pomáhať zovšeobecňovať, osvojovať, prakticky pouţívať 

a chápať gramatický význam slova. 

 

Čítanie a literárna výchova 

- Cieľom čítania a literárnej výchovy je naučiť ţiakov čítať text s porozumením.  

- Zdokonaľuje sa technika čítania a porozumenie obsahu textu. Je dôleţité vypestovať 

u ţiakov záujem o čítanie a rozširovanie slovnej zásoby. Ţiaci čítajú texty v takom 

rozsahu a náročnosti, aby to zodpovedalo ich mentálnej úrovni a stupňu osvojenia reči.  

- Literárna výchova oboznamuje ţiakov vhodnou formou s najznámejšími ukáţkami z diel 

slovenskej a inej literatúry, pribliţuje významné osobnosti slovenskej literatúry. 
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5. ROČNÍK 

Počúvanie s porozumením, čítanie, ústny a písomný prejav 

CIELE 

- Rozumieť učiteľovým pokynom a krátkemu súvislému prejavu, 

- vedieť čítať a písať písmená slovenskej abecedy v slovách, 

- vedieť čítať krátke, jednoduché vety s porozumením, 

- vyjadrovať sa v krátkych rečových prejavoch v jednoduchých vetách, s opisom deja 

pomocou otázok. 

 

OBSAH 

Počúvanie s porozumením 

Porozumieť učiteľovým pokynom. 

Rozumieť krátkemu súvislému prejavu a dialógu (5 - 6 viet) predneseného priamo alebo zo 

zvukovej nahrávky pozostávajúceho zo známych slov, pri súbeţnom sledovaní ilustrácie. 

Čítanie  

Rozlišovanie písmen slovenskej abecedy, ich spájanie v slovách spolu so správnou 

intonáciou. 

Postupné zdokonaľovanie techniky čítania čítaním slov, slovných spojení a vetných štruktúr. 

Nácvik čítania textov s porozumením. 

Ústny a písomný prejav 

Vyjadrovanie sa v krátkych jednoduchých vetách. 

Opis deja podľa obrázkov pomocou otázok. 

Rozvíjanie slovnej zásoby.  

Reprodukovanie jednoduchých krátkych textov pomocou osvojených slov, slovných spojení. 

Ukončiť vypočutú a prečítanú vetu, utvoriť jednoduché vety. 

Písanie slovenskej abecedy (nácvik). 

Odpisovanie rôznych primerane náročných textov v slovenskom jazyku. 

Základné gramatické učivo: 

Spoznávanie samohlások (krátke, dlhé), dvojhlásky, spoluhlásky. 

Rozlišovanie viet – oznamovacia, rozkazovacia, opytovacia. 

Nácvik mäkkých slabík di, ti, ni, li, de, te, ne, le. 

Tvrdé spoluhlásky, slabiky dy, ty, ny, ly, gy, hy, chy, ky. 

Podstatné mená. 

Vlastné podstatné mená – mená osôb.  

Osobné a ukazovacie zámená. 

Základné číslovky. 

Tematické zameranie rozvoja komunikačných schopností 

Rodina (členovia rodiny, zamestnania členov rodiny). 

Škola (začiatok školského roka,  trieda, okolie školy, budova školy, koniec školského roka, 

školský výlet, vysvedčenie, prázdniny). 

Príroda, ročné obdobia (jar – jarná príroda, jarné práce v záhrade, jarné sviatky; jeseň – 

zelenina, zber zeleniny; zima – zvieratá v zime, zimné hry, športy, zimné sviatky).  

Kalendár (mesiace v roku). 

Cestovanie, doprava (auto, autobus, vlak, lietadlo, loď; cestovanie dopravnými 

prostriedkami). 

Obchod, nakupovanie (potraviny, papiernictvo, drogéria, obuv, odevy, zelenina, ovocie). 

Zdravie (ochrana zdravia, u zubára, u lekára). 
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Naša vlasť ( Slovensko, hlavné mesto Bratislava, obec, mesto, dedina). 

 

PROCES 

Naďalej sa rozvíjajú vhodnou kombináciou cvičení rečovo – komunikatívne zručnosti ţiakov. 

Základné gramatické a pravopisné učivo sa implicitne precvičuje v rámci komunikačných 

činností. Ţiaci poznávajú vetu z obsahovej a grafickej stránky. Cvičia sa v tvorbe 

jednoduchých ústnych prejavov, rozlišujú slová vo vete podľa významu. Rozvíja sa 

schopnosť orientovať sa v prečítanom texte. Na rozvoj počúvania s porozumením treba 

vyuţívať rečové hry podnecujúce komunikáciu a zniţujúce psychické napätie. 

Počas celého vyučovacieho procesu učiteľ dbá na správnu artikuláciu, rytmus reči a na 

celkový prirodzený hlasový prejav. Príleţitostné rozhovory pri spoločenskom styku sú formou 

tvorenia a rozvíjania reči v prirodzenej alebo učiteľom navodenej situácii. Nacvičujú sa vetné 

modely, ktoré vyplývajú z rôznych emocionálnych stavov, záţitkov a zo spoločenského styku. 

Všetky lexikálne okruhy a témy sa systematicky vyuţívajú na konverzáciu. V rámci 

vyučovania slovenského jazyka dbáme aj na nácvik hovorových foriem, pouţívaných pri 

spoločenskom styku – predstavovanie, ospravedlnenie, prosba a pod. 
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MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

PRE 1. A 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 
Vyučovanie maďarského jazyka a literatúry pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia je základom celej výchovy a vzdelávania. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh 

maďarského jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ostatných vyučovacích 

predmetov. Učebný predmet maďarský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretoţe 

zahŕňa jazykovú oblasť (jazykovú a slohovú zloţku, písanie) a literárnu oblasť (čítanie a 

literárnu výchovu).  

Cieľom vyučovania maďarského jazyka a literatúry je naučiť ţiakov jednoducho 

a zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť 

u všetkých ţiakov návyk správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu a 

zo  ţiakov vychovať čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre. 

 

Vzdelávací obsah maďarského jazyka a literatúry v 1. aţ 9. ročníku je rozdelený do troch 

oblastí:  

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

 

V 1. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú:  

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- písanie 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- komunikácia, ústny prejav 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania 

- literárna výchova 

 

V 2. aţ 5. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- písanie 

- zvuková rovina jazyka a pravopis  

- významová rovina 

- tvarová rovina  

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- sloh, komunikácia 

- ústny a písomný prejav 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania – čítanie textu, základy čítania s porozumením 

- literárna výchova – všeobecné pojmy a základné literárne ţánre 

 

V 6. aţ 9. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- zvuková rovina jazyka a pravopis  

- významová rovina 

- tvarová rovina  

- skladobná rovina 
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KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- sloh, komunikácia 

- ústny a písomný prejav 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania – čítanie textu, základy čítania s porozumením, reprodukcia 

prečítaného textu, verejná prezentácia textu 

- literárna výchova – všeobecné pojmy a základné literárne ţánre 

 

Jazyková komunikácia  

- Hlavnou úlohou tejto oblasti v 1. aţ 3. ročníku je rozvíjať reč ţiakov, privykať ich hovoriť 

spisovným jazykom, učiť ich vyjadrovať sa v krátkych a jednoduchých hovorených 

prejavoch, vytvárať základné zručnosti čítania a písania.  

- Vo 4. aţ 9. ročníku je cieľom rozvíjať jazykové zručnosti, aby ţiaci získali zručnosť 

vyjadrovať sa jednoducho a súvisle v ústnych a písomných prejavoch primeraných ich 

rozumových schopnostiam a zručnosť rozumieť takýmto prejavom po obsahovej stránke.  

- Dosahuje sa to napodobňovaním a na základe vybraných poznatkov o jazyku a jeho 

spisovnej podobe. Rozvoj reči sa priamo spája s rozvojom myslenia a poznania.  

- Vyučovanie má charakter elementárneho uvedenia do náuky o jazyku a ide v ňom 

predovšetkým o utváranie jazykových zručností. Ţiaci sa oboznamujú so základnými 

gramatickými pojmami a zároveň si osvojujú aj ďalšie javy pravopisu. Rozširuje sa ich 

slovná zásoba, spresňuje a aktivizuje sa ich slovník. 

Z celkového cieľa jazykového vyučovania vyplývajú tieto úlohy: 

- Na základe jazykových a pravopisných vedomostí a zručností zvykať ţiakov vyjadrovať 

sa spisovným jazykom. 

- Vypestovať zručnosť vyjadrovať sa jednoducho, jasne a súvisle v hovorených 

a písomných prejavoch. 

- Dať ţiakom základné poznatky o zvukovej, významovej, tvarovej a skladobnej rovine 

jazyka. 

- Vypestovať u ţiakov návyk spisovnej výslovnosti a návyk dodrţiavania správneho 

dýchania, artikulácie.  

- Oboznámiť ţiakov s jednoducho, stručne a jasne formulovanými základnými pravidlami 

pravopisu. Stálym systematickým precvičovaním a opakovaním na konkrétnych 

jazykových javoch dosiahnuť ich praktické osvojenie. 

- Celým vyučovaním rozvíjať myslenie ţiakov, ich rozumové schopnosti. 

Písanie 

- Cieľom vyučovania písania je naučiť ţiakov písať správne tvary písanej abecedy, 

vypestovať u nich správne zručnosti a návyky písania, dbať o to, aby ich písmo bolo 

primerané k ich moţnostiam úhľadné a písomné prejavy vkusne upravené, aby zvládali 

základné hygienické, pracovné a estetické návyky spojené s písaním. Ţiaci sa učia správne 

pouţívať písmo ako dorozumievací, vyjadrovací, spájací a výrazový prostriedok. 

Vyučovanie písania sa uskutočňuje integrovane s ostatnými zloţkami jazykového 

vyučovania. 

- Ţiaci sa učia nechávať správne medzery medzi slovami v riadku, učia sa kontrolovať svoj 

písací výkon a dopĺňať diakritické znamienka. Učia sa byť sebakritickí a hodnotiť vlastné 

písmo: vyhľadať a označiť najvydarenejšie a najmenej vydarené tvary.  

- Osobitnú pozornosť treba venovať ľavákom. 

 

Komunikácia a sloh 

- Úlohou tejto oblasti je pestovať u ţiakov zručnosť súvisle, usporiadane, jasne a jazykovo 

správne vyjadrovať myšlienky v ústnych a písomných prejavoch. 
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- Vyučovanie slohu je úzko späté s ostatnými zloţkami maďarského jazyka, najmä 

s čítaním. Čítaný text poskytuje vhodný materiál na dopĺňanie a rozširovanie slovnej 

zásoby. Obsah čítaného textu sa vyuţíva na ústne aj písomné slohové cvičenia a zároveň 

je východiskom pre ďalšiu prácu (napr. rozprávanie podľa obrázka, obmeny viet, 

vystihnutie charakteru konajúcich osôb).  

- Hodiny jazykového vyučovania pomáhajú rozvíjať vyjadrovacie schopnosti ţiakov tým, 

ţe ţiaci nielen poznávajú gramatické a lexikálne prostriedky, ale sa ich učia aj prakticky 

pouţívať. Všetky zloţky vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra, aj ostatné 

predmety, pomáhajú plniť úlohy slohovej výchovy.  

- Ţiaci na začiatku odpovedajú na otázky učiteľa, neskôr s jeho pomocou tvoria súvislé 

prejavy na témy, ktoré sú blízke ich záujmom a skúsenostiam. Pritom sa vedú k stále 

väčšej samostatnosti. Ústne prejavy sú prípravou na písomné prejavy.  

- V písaných prejavoch sa postupuje od kolektívne zostavených celkov k reprodukcii podľa 

osnovy, k samostatným krátkym správam, opisom a formám spoločenského styku.  

- Vo všetkých prejavoch sa uplatňuje princíp úzkeho spojenia školy so ţivotom. Vhodná 

motivácia je dôleţitým predpokladom dobrých výsledkov vo výcviku ústneho 

a písomného vyjadrovania. 

Čítanie a literatúra 

- V čítaní a literárnej výchove sa prehlbuje a zdokonaľuje zručnosť čítať nahlas, s dôrazom 

na porozumenie primerane náročných umeleckých a náučných textov. Táto zručnosť sa 

má stať pre všetkých ţiakov nástrojom ďalšieho vzdelávania vo všetkých predmetoch aj 

vo voľnom čase mimo školy. Osobitnú pozornosť treba venovať deťom s poruchami 

čítania. 

Cieľom literárnej výchovy je 

- Vychovať pozorného detského poslucháča a čitateľa prostredníctvom umeleckých diel 

detskej literatúry a prispievať k rozvoju osobnosti postihnutého dieťaťa. 

- Oboznámiť ţiakov s niektorými literárnymi druhmi (prózou, poéziou, rozprávkou, 

povesťou, bájkou, poviedkou, drámou) a s dielami našich významných umelcov. 

- Utvárať ich estetické názory a vkus. 

- Pôsobiť na kultúru ich vyjadrovania. 
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1. ROČNÍK 

 

CIELE 

- Rozvíjať ústne vyjadrovanie a kultúru reči ţiakov, 

- postupne poznávať niektoré hlásky a príslušné písmená, čítať jednoslabičné a dvojslabičné 

slová, 

- rozvíjať grafomotorické zručnosti, 

- vnímať literárne texty počúvaním a vzbudiť záujem o detskú literatúru. 

 

OBSAH 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

Písanie 

Prípravné cviky na písanie. 

Nácvik správneho drţania ruky. 

Nácvik drţania ceruzky pri písaní v liniatúre, prvky prvých písmen. 

Vyuţitie týchto prvkov na nácvik písania písmen. 

Písanie písmen, ktoré sa ţiaci učia čítať. 

Písanie slabík a krátkych slov zloţených z osvojených písmen. 

Prepis slabík a slov z tlačeného do písaného písma. 

Diktát písmen a slabík. 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

Nácvik vyjadrovania a výslovnosti. 

Od pomenovávania predmetov a javov sa prechádza k nácviku vecných formulácií, 

predovšetkým jednoduchých viet. 

Nácvik pozdravov, krátkych oznámení, vyjadrenia jednoduchej prosby, poďakovania, 

ospravedlnenia. 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

Technika čítania 

Rozvíjanie sluchového a zrakového vnímania. 

Nácvik sledovania obrázkov zľava doprava, orientácia v riadku. 

Členenie krátkych viet na slová. 

Sluchová analýza a syntéza slov. 

Poznávanie samohlások a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű a príslušných malých a veľkých 

písmen. 

Rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások. 

Poznávanie a čítanie spoluhlások m, n, v, c, z, k, t, l, s, b. 

Nácvik čítania otvorených a zatvorených slabík. 

Čítanie jednoslabičných, dvojslabičných a niektorých trojslabičných slov zloţených najmä 

z otvorených slabík. 

Čítanie jednoduchých viet. 

Čítanie písaného písma. 

Literárna výchova 

Počúvanie a rozprávanie najznámejších jednoduchých rozprávok zaloţených na jednoduchom 

časovom radení opakovaných a obmieňaných dejov (výber z ľudovej tvorby a z prozaickej 

tvorby maďarských a slovenských autorov: Varga Katalin, Fazekas Anna a iní). 

Počúvanie a vnímanie krátkych príbehov, s pokusom o dramatizáciu, prípadne ilustráciu.  

Memorovanie jednoduchých rečňovaniek, vyčítaniek (vyčítanky, rečňovanky, hádanky, 

jednoduché básničky, ľudové piesne, básne Sándora Weöresa a pod.). 
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PROCES 

Jazyková komunikácia 

Písanie 

Pri písaní sa vychádza z detských hier a motivovaných prípravných cvikov. Postupne sa 

zvyšujú nároky na presnosť vykonania. Vytvárajú sa potrebné hygienické, pracovné 

a estetické návyky. Ţiaci sa učia správne zaobchádzať s písacími nástrojmi a materiálom 

a dbať na úhľadnú úpravu. Grafický záznam sa vhodne motivuje a sprevádza slovom. Určené 

cvičenia sa postupne rozvíjajú, opakujú a zdokonaľujú. Písmená sa nacvičujú v poradí podľa 

postupu v čítaní. 

Komunikácia a sloh 

Hrou a častými cvikmi sluchového vnímania sa zlepšuje schopnosť ţiakov diferencovane 

vnímať zvuky. Sústavne sa pestuje výslovnosť, správne dýchanie a artikulácia ţiakov. 

Prebúdza sa vlastné úsilie ţiakov o zreteľnú a správnu výslovnosť. 

Čítanie a literatúra 

Na začiatočné čítanie a na postupné osvojovanie čitateľských návykov treba pripravovať 

ţiakov hrou a špeciálnymi cvičeniami. 

V rámci vyučovania literárnej výchovy jednotlivé  zručnosti si ţiaci osvojujú pri počúvaní 

ukáţok z literatúry pre deti zo zvukových nahrávok, pri sledovaní videoprogramov, 

z  vybraných televíznych vysielaní, pri sledovaní bábkových hier, filmov a diafilmov 

s rozprávkovými námetmi. Ţiaci si vypočujú krátke rozprávky o deťoch a zvieratkách a po 

vypočutí ich zreprodukujú dramatizáciou prípadne ilustráciami. 
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5. ROČNÍK 
 

CIELE 

- Vyjadrovať sa jednoducho, jasne a súvisle v hovorených a písomných prejavoch 

primeraných rozumovým schopnostiam ţiakov, 

- rozumieť takýmto prejavom po obsahovej stránke napodobňovaním a na základe 

vybraných poznatkov o jazyku, 

- dať ţiakom základné poznatky o zvukovej, významovej, tvarovej a skladobnej rovine 

jazyka, 

- oboznámiť ţiakov s niektorými jednoducho, stručne a jasne formulovanými základnými 

pravidlami pravopisu, 

- písať správne tvary písanej abecedy, vypestovať u ţiakov správne zručnosti a návyky 

písania, dbať o to, aby ich písmo bolo primerané k ich moţnostiam úhľadné a písomné 

prejavy vkusne upravené, 

- čítať nahlas s dôrazom na porozumenie primerane náročných textov s uplatnením návykov 

správneho dýchania, artikulácie, správnej výslovnosti a prirodzenej intonácie, 

- oboznámiť ţiakov s niektorými literárnymi druhmi, 

- rozširovať slovnú zásobu ţiakov, 

- vychovať z väčšiny ţiakov čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre. 

 

OBSAH 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

Zvuková, významová, tvarová rovina jazyka a pravopis 

Pravopis dlhých samohlások a spoluhlások. 

Pravopis dlhých spoluhlások (cs, gy, ly, ny, sz, ty, zs). 

Slovesá zakončené na -t, -d; (uplatňovanie etymologického princípu v odchýlkach od 

výslovnosti: épít, építesz, építs; ad, adsz, adj a pod.) – pravopis. 

Pravopis spodobovania v písaní v slovách zakončených na prípony -val, -vel (slová typu: 

kenyérrel, füzettel a pod.). 

Rozdeľovanie jednoduchých slov na základe slabičného princípu. 

Rozdeľovania slov typu: ki-esik, er-dő, kert-ben, any-nyi. 

Poznávanie slovies v prítomnom a minulom čase (v oznamovacom spôsobe). 

Pravopis slovies v minulom čase. 

Osobné zámená v súvislosti s časovaním slovies. 

Postupné poznávanie pojmov: slovotvorný základ a prípony. 

Písanie 

Zdokonaľovanie rukopisu so zreteľom na individuálne potreby ţiakov (v spojení s jazykovým 

vyučovaním). 

Dodrţiavanie všetkých kvalitatívnych znakov písma.  

Postupné zvyšovanie rýchlosti písania. 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

Ústne tvorenie viet s danými slovami. 

Písomné dopĺňanie a obmieňanie viet – výber vhodných výrazov, pouţívanie rovnoznačných 

slov (synonymá).  

Tvorenie a rozprávanie jednoduchých krátkych textov. 

Pomenovávanie pozorovaných predmetov, javov aj vlastnej činnosti a vyjadrovanie sa o nich. 

Rozprávanie podľa obrázkov, vlastných skúseností a čítankových textov pomocou otázok. 

Tvorenie otázok k jednoduchým, krátkym textom. 

Reprodukcia krátkych textov. 
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Rozprávanie podľa obrázkov alebo podľa série obrázkov a na základe vlastných záţitkov 

pomocou jednoduchej osnovy (s pomocou učiteľa, neskôr za spolupráce všetkých ţiakov). 

Nácvik ústneho prejavu - opis spoluţiaka, predmetov, obrázkov. 

Vyţiadanie a podávanie stručných informácií (simulovanie situácií: privítať návštevu 

a rozlúčiť sa s ňou; blahoţelať k narodeninám, k Novému roku, Dňu matiek a pod. – ústne). 

Napísanie pohľadnice (úprava – adresa, dátum, oslovenie, pozdrav/blahoţelanie, podpis). 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

Technika čítania 

Čítanie primerane náročných textov, správne a s porozumením. 

Rozvíjanie a uplatnenie návykov správneho dýchania, artikulácie, správnej výslovnosti 

a uplatnenie prirodzenej intonácie. 

Nácvik plynulého čítania súvetí a správnej intonácie jednoduchých textov. 

Sústredenie sa na významovú stránku viet a odsekov a na porozumenie obsahu textu. 

Správne tvorenie viet voľbou vhodných výrazov. 

Dokázať odpovedať na otázky z prečítaného textu. 

S pomocou učiteľa jednoducho reprodukovať obsah.  

Literárna výchova 

Vnímanie literárnych textov počúvaním, hlasným čítaním. 

Spájanie obsahu prečítaného textu s ilustráciou. 

Vymenovanie  postáv z prečítanej rozprávky, príbehu (určiť hlavnú postavu). 

Dramatizácia  rozprávky alebo poviedky (s pomocou učiteľa). 

Rozlišovanie reálneho a nereálneho (rozprávkového) prostredia. 

Poznať a vysvetliť pojmy v praktických činnostiach (bez ich definovania): povesť, hádanka, 

báseň, spisovateľ, básnik, časopis. 

 

PROCES 

Jazyková komunikácia 

Jazykové vyučovanie v 5. ročníku pozostáva z aktivizácie poznatkov zo 4. ročníka, 

hláskovania, pravopisu a výslovnosti, z tvaroslovia a zo súhrnného opakovania. Počas celého 

roka sa venuje starostlivosť zvukovej stránke hovorených prejavov ţiakov. Do učiva sa 

zaraďujú lexikálno-sémantické a štylistické cvičenia.  

Písanie 

Zvyšuje sa dôraz na plynulé písanie slov (bez zbytočného prerušovania písacieho ťahu), so 

zameraním na automatizáciu písacieho pohybu.  Priemerná veľkosť písmen strednej výšky je 

3 – 4 mm, hornej a dolnej dĺţky 6 – 8 mm. 

Komunikácia a sloh 

V rámci tejto oblasti sa ţiaci cvičia v pozorovaní, pozorované predmety a javy pomenúvajú 

a jednoducho sa o nich vyjadrujú. Výcvik v súvislých prejavoch pozostáva z nasledujúcich 

zloţiek: odpovede na otázky, reprodukcia, rozprávanie, opis a formy spoločenského styku.  

Čítanie a literatúra 

Ţiaci sa s literárnymi textami oboznamujú hlasným čítaním, počúvaním predčítaného alebo 

zvukovej nahrávky textu. Pri práci s textom sa učia vnímať a chápať ilustrácie ukáţok 

v čítanke, ilustrácie v literatúre pre deti a mládeţ, v časopisoch pre deti a rozumieť im. Počas 

vyučovania sa ţiaci vhodne motivujú k mimočítankovému čítaniu.  

Literatúra odporúčaná na čítanie v 5. ročníku ukazuje krásu sveta, prírody a ľudí. 

V slovenských a maďarských ľudových rozprávkach sa ţiaci oboznamujú s typom národného 

rozprávkového hrdinu, čítaním moderných rozprávok o zvieratkách si rozvíjajú vzťah 

k prírode, pri čítaní poviedok o deťoch získavajú poznatky o ţivote detí v minulosti 



 95 

a v súčasnosti. Pri čítaní poviedok zo súčasnosti poznávajú vzťahy k rodine, v detskom 

a školskom kolektíve a prebúdzajú sa ich city priateľstva k osobám vo svojom okolí, k deťom 

vo všetkých krajinách a k dospelým ľuďom na celom svete. Cieľom je, aby ţiaci pochopili, ţe 

dobré a hodnotné ľudské vzťahy vznikajú na báze vzájomného pochopenia a tolerancie. 

 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA 

Poézia – výber z tvorby maďarských básnikov: Petőfi Sándor, József Attila, Weöres Sándor, 

Zelk Zoltán, Nemes Nagy Ágnes a iní. 

Prozaická tvorba – výber z tvorby maďarských a slovenských spisovateľov: Benedek Elek, 

Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Janikovszky Éva, Lázár Ervin, Fekete 

István, Rudo Moric a iní. 

a) Rozprávky a povesti (maďarské a slovenské ľudové rozprávky a povesti) 

b) Poviedky o deťoch, zvieratkách  

Náučná literatúra: Ablak –Zsiráf  obrázkový detský lexikón, Búvárzsebkönyvek atď. 
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1. Ciele výchovy a vzdelávania  

 

Cieľom výchovy a vzdelávania ţiakov so stredným stupňom  mentálneho postihnutia je 

 rozvíjať kognitívne a psychomotorické procesy, všestrannú komunikáciu, 

 rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých ţiakov tak, aby 

si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré dokáţu vyuţiť v osobnom ţivote, 

 zamerať sa na pripravenosť v praktickom ţivote s moţnosťou prirodzenej integrácie do 

spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou, 

 podnecovať ţiakov k mysleniu na podklade názoru a k riešeniu problémov, 

 učiť ţiakov chrániť si svoje zdravie a zdravie iných. 

 

 

2. Stupeň vzdelania 

 

Primárne vzdelanie získa ţiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre ţiakov  

s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom 

o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou (ISCED 1). 

 

 

3. Profil absolventa 

 

Absolvent primárneho vzdelania stredným stupňom mentálneho postihnutia má osvojené 

nasledovné kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho 

narušenej komunikačnej schopnosti, 

 rozumie obsahu jednoduchého písaného textu, dokáţe ho ústne zreprodukovať, 

 zvláda jednoduchou formou písomnú komunikáciu, 

 dokáţe určitý čas sústredene počúvať,  

 je schopný vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spoluţiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými  prichádza do kontaktu,  

 rieši konflikty s pomocou dospelých, 

 je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom, 

 rozumie beţne pouţívaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáţe na ne 

adekvátne reagovať podľa svojich moţností, 

 na základnej úrovni vyuţíva technické prostriedky komunikácie, 

 rešpektuje dospelých, 

 správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými,  

b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 
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 dokáţe vyuţiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh a praktického ţivota, pouţíva pri tom konkrétne myslenie,  

 rozumie a pouţíva základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 

 chápe základné  prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať vzťahy 

medzi predmetmi a javmi, 

 je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby ochraňovať prírodu,  

c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológii 

 vyuţíva základné formy informačnej a komunikačnej technológie, 

 ovláda elementárne spôsoby práce s počítačom,  

 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

 vie pouţívať vyučovacie programy, 

 chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť 

 ovláda základy čítania, písania, počítania a vyuţíva ich k svojmu vzdelávaniu, 

 pouţíva termíny, znaky s symboly v spojitosti s konkrétnymi situáciami  

kaţdodenného ţivota, 

 dokáţe pracovať s pomocou s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých., 

 získané vedomosti, zručnosti a návyky  dokáţe uplatniť v praktických situáciách, 

e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 dokáţe popísať problém, vie na koho sa môţe obrátiť o pomoc pri riešení 

problémov,  

 v odôvodnených prípadoch dokáţe privolať potrebnú pomoc, 

f)  osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 uvedomuje si vlastné potreby, vyuţíva svoje moţnosti, 

 uvedomuje si, ţe má svoje práva a aj povinnosti, 

 čiastočne dokáţe odhadnúť dôsledky svojich činov, 

 pozná svoje povinnosti, dokáţe rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných 

osôb, 

 je schopný počúvať, vysloviť svoj názor a prijať názor iných, 

 dokáţe spolupracovať v skupine,  

 je ohľaduplný k iným ľuďom,  

 uvedomuje si potrebu ochrany svojho zdravia, 

g)  kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi 

kultúry 

 vníma krásu umeleckých diel, ľudových tradícií, produktov ľudskej práce, 

 pozná beţné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 ovláda základné pravidlá a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,  

 nepoškodzuje kultúrno-historické dedičstvo  a pozná ľudové tradície. 
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4. Vzdelávacie oblasti 

 

Obsah primárneho vzdelávania pre ţiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových 

kompetencií. 

 
ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŢIAKOV  SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO 

POSTIHNUTIA S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM.  ISCED 1– PRIMÁRNE VZDELÁVANIE  
 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH  SCHOPNOSTÍ  

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ  

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ VECNÉ UČENIE 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA  

/NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

SVET PRÁCE 

UMENIE A KULTÚRA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ VÝCHOVA 
 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH  PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO 

POSTIHNUTIA S VYUČOVACÍM JAZYKOM NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN.  ISCED 1– PRIMÁRNE VZDELÁVANIE  
 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA 

JAZYK A LITERATÚRA NÁRODNOSTNEJ 

MENŠINY 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH  SCHOPNOSTÍ  

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ  

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ VECNÉ UČENIE 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA  

/NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

SVET PRÁCE 

UMENIE A KULTÚRA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ VÝCHOVA 
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5. Charakteristika, špecifiká a dĺţka výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania 

 

Charakteristika výchovy a vzdelávania 

Vzdelávanie je zamerané  na 

 maximálny moţný rozvoj ţiakov s mentálnym postihnutím po stránke psychickej, 

fyzickej a emocionálnej,  

 na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť na praktický ţivot, 

 schopnosť ţiakov osvojiť si základy vzdelania a pokračovať vo vzdelávaní 

v praktickej škole. 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

 Ţiakovi so stredným stupňom mentálneho postihnutia a narušenou komunikačnou 

schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje individuálnu alebo skupinovú 

logopedickú terapiu školský logopéd.  

Ţiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia môţu byť vzdelávaní 

a) v špeciálnych základných školách, 

b) v špeciálnych triedach pre ţiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole alebo 

v domove sociálnych sluţieb 

c) v triedach základnej školy spolu s inými ţiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94, 

ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z).  

 

Dĺţka výchovy a vzdelávania 

 Špeciálna základná škola – variant B  má desať ročníkov s moţnosťou zriadenia 

prípravného ročníka. 

 Ţiakovi skončilo plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania, alebo dňom 31. augusta príslušného školského 

roka, v ktorom ţiak dovŕšil 16.rok veku (§ 22 ods.1 zákon č. 245/2008). 

 Ţiakovi s ťaţkým zdravotným postihnutím môţe riaditeľ školy umoţniť vzdelávanie aţ do 

konca školského roka, v ktorom ţiak dovŕši 18. rok veku (podľa § 22 ods. 3 zákona  č. 

245/2008 Z. z .). 

 

Podmienky prijímania  

Podmienky prijímania ţiakov  do škôl pre ţiakov s mentálnym postihnutím určuje § 7 ods. 1 

aţ 4 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.  

 

 

6. Vzdelávacie štandardy  

 

Pre ţiakov s mentálnym postihnutím nie sú vypracované vzdelávacie štandardy, čo vyplýva 

z charakteru postihnutia ţiakov 
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7. Rámcové učebné plány 
 

ISCED 1 

Rámcový učebný plán pre ţiakov so stredným stupňom  mentálneho postihnutia  

s vyučovacím jazykom slovenským  
 

Štátny vzdelávací program 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ročník  

P
R

ÍP
R

A
V

N
Ý

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

Spolu 

 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a literatúra  

 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 

rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 31 

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2 1 1 1 1 1 1     8 

             67 

Príroda 

a spoločnosť  

vecné učenie 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 25 

             25 

Človek 

a hodnoty   

etická výchova 

/náboţenská 

výchova   

 

    1 1 1 1 1 1 6 

             6 

Matematika  

a práca 

s informáciami 

matematika 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

informatická 

výchova 

       1 1 1 1 4 

             35 

Človek a svet 

práce  

pracovné 

vyučovanie 

4 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 

 

4,5 46 

svet práce        0,5 0,5 0,5 0,5 2 

             48 

Umenie 

a kultúra 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

hudobná výchova  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

             22 

Zdravie 

a pohyb  

telesná výchova  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

             22 

Spolu povinná 

časť  
18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 22 225 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné 

hodiny 

 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 42 

Spolu : povinná  časť + voliteľné 

hodiny  

20 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 267 
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ISCED 1 

Rámcový učebný plán pre ţiakov so stredným stupňom  mentálneho postihnutia  

s vyučovacím jazykom národnostných menšín 
 

Štátny vzdelávací program 

Vzdelávacia 

oblasť 
 

Predmet/ročník  

P
R

ÍP
R

A
V

N
Ý

 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

 

Spolu 

 

 

 

Jazyk 

a komunikácia 

slovenský jazyk 

a slovenská 

literatúra  

   3 3 3 3 3 3 3 3 24 

jazyk a literatúra 

národnostnej 

menšiny 

 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

28 

 

rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 31 

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2 1 1 1 1 1 1     8 

             91 

Príroda 

a spoločnosť  

vecné učenie 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 25 

             25 

Človek 

a hodnoty   

etická výchova 

/náboţenská 

výchova   

 

    1 1 1 1 1 1 6 

             6 

Matematika  

a práca 

s informáciami 

matematika 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

informatická 

výchova 

       1 1 1 1 4 

             35 

Človek a svet 

práce  

pracovné 

vyučovanie 

4 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 

 

4,5 46 

svet práce        0,5 0,5 0,5 0,5 2 

             48 

Umenie 

a kultúra 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

hudobná výchova  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

             22 

Zdravie 

a pohyb  

telesná výchova  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

             22 

Spolu povinná 

časť  
18 18 19 23 23 24 24 25 25 25 25 249 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné 

hodiny 

 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Spolu : povinná  časť + voliteľné 

hodiny  

20 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 267 
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Poznámky 

1. Počet týţdenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre 

kaţdý učebný plán. Taktieţ celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môţe 

zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti ţiakov so 

zdravotným znevýhodnením môţe škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie 

vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, 

zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými 

organizačnými formami (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.).  

3. V prípravnom aţ  4. ročníku vyučovacia hodina  predmetu rozvíjanie komunikačných 

schopností je delená. 

4. V 5. aţ 10. ročníku sú vyučovacie hodiny predmetov: rozvíjanie komunikačných 

schopností, pracovné vyučovanie, informatická výchova a telesná výchova delené. 

5. Predmety s časovou dotáciou 0,5 hodiny týţdenne je moţné vyučovať ako 

jednohodinové kaţdý druhý týţdeň alebo ich spojiť blokovou výučbou. 

6. Predmet pracovné vyučovanie je moţné vyučovať v dvojhodinových celkoch. 

7. Predmet výtvarná výchova je moţné vyučovať v dvojhodinových celkoch kaţdý druhý 

týţdeň. 

8. Pri vyučovaní predmetu informatická výchova  spravidla pri počítači sedí jeden ţiak. 

9. Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry (u žiakov 

s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom národnostných 

menšín) triedu moţno deliť. 

 

 

8.   Vyučovací jazyk     

 

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky alebo vyučovací jazyk 

národnostných menšín. 

 

 

9.  Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a  

     vzdelávania 

 

 Dostatok času v dennom reţime venovať jednotlivým zloţkám tak, aby sa denne 

vystriedali všetky činnosti v primeranom rozsahu , 

 optimálny reţim výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s vekovými moţnosťami, 

špeciálnymi potrebami ţiakov, zohľadnením dochádzajúcich ţiakov v zhode s obsahom 

vzdelávania a vhodnými spôsobmi učenia, 

 optimálny reţim ţivota školy v súlade spotrebami ţiakov a ich bezpečnosti (reţim 

odpočinku, pohybový reţim, stravovací a pitný reţim, dodrţiavaním hygieny, záujmová 

činnosť, mimoriadne situácie ), 

 uplatňované metódy, formy a prístupy pri vzdelávacom procese, spôsob delenia tried, 

zlučovanie ţiakov z rôznych ročníkov podľa platnej legislatívy. 
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10. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní 

 

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: 

„Ţiak (ţiacka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“. Ak ţiak ukončil povinnú školskú 

dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to nasledovne: „Ţiak 

(ţiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku.“.  

 

 

11. Povinné personálne zabezpečenie  

       

Pedagogickí zamestnanci 

– spĺňajú  kvalifikačné poţiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi,  

– preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré vyuţívajú pri pedagogickej 

komunikácii, motivácii ţiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení,  pozitívnom riadení 

triedy, 

– riadia svoje sebarozvíjanie a celoţivotné vzdelávanie v odbornej oblasti 

a osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej 

a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho 

riešenia problémov. 

 Vedúci pedagogickí zamestnanci 

– svojimi manaţérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú 

predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou 

klímou a podporujúcim prostredím, 

– starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu 

a vytvárajú pre tento ich rast podmienky, 

– sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by 

nepriaznivo ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie. 

Asistent učiteľa 

– pracuje v triede, ktorú navštevuje ţiak alebo viac ţiakov s mentálnym postihnutím, ak 

si to vyţaduje výchova a vzdelávanie príslušného ţiaka  v závislosti od závaţnosti 

jeho postihnutia. 

Školský logopéd 

 logopéd s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou platnou v rezorte školstva. Školský 

logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, terapie 

a prevencie ţiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje odborné 

poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom ţiakov a pedagogickým 

zamestnancom školy.  

Školský psychológ 

 vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, terapie a prevencie 

ţiakom so stredný stupňom mentálneho postihnutia. 
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Pomocný zdravotnícky personál 

 poskytuje individuálnu pomoc ţiakovi so stredným stupňom mentálneho postihnutia 

pri sebaobsluhe. 

 

 

12. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie  

 

Triedy (univerzálne) musia byť vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením, so špeciálne 

upravenými stoličkami a lavicami. 

Ďalšie, špeciálne priestory: 

 telovýchovné – vybavene bezpečným povrchom, náradím a náčiním, 

 pracovné (dielňa, kuchynka, pozemok pre záhradnícku činnosť ) – vybavené   

vhodným náradím, prístrojmi, atď., 

 pomocné priestory pre zaistenie chodu školy (sklady, priestory pre triedenie odpadu ), 

 na relaxačné chvíľky v priebehu vyučovania a záujmovej činnosti. 

 

 

13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 

 Vhodná štruktúra pracovného a odpočinkového reţimu ţiakov a učiteľov, s dostatkom 

relaxácie a aktívneho pohybu, 

 vhodný reţim vyučovania s ohľadom na hygienu učenia a vek ţiakov, 

 vhodný stravovací a pitný reţim (podľa vekových a individuálnych potrieb ţiakov), 

 zdravé prostredie tried a ostatných priestorov školy – podľa platných noriem (svetlo, 

teplo, bezhlučnosť, čistota, vetranie, veľkosť sedacieho a pracovného nábytku, 

hygienické vybavenie priestorov), 

 dodrţovanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu  a pouţívanie iných škodlivín v škole, jej 

okolí,  

 ochrana ţiakov pred úrazmi, 

 vhodne upravené priestory školy pre bezpečný pohyb ţiakov, 

 výrazne označené všetkých nebezpečných predmetov a vyuţívaných predmetov, 

pravidelná kontrola zariadenia z hľadiska ich bezpečnosti, 

 dostupnosť prostriedkov prvej pomoci (lekárnička), kontakt na lekára a iné špeciálne 

sluţby ,praktická schopnosť pedagóga poskytnúť prvú pomoc. 

 

 

14. Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov 

 

Školský vzdelávací program pre ţiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

vypracovaný na základe tohto vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou Štátneho 

vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie (ISCED 1) 
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Príloha B 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA  
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

PRE 1. A 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese ţiakov 

so streným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových.  

Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u ţiakov cielene 

budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich výmenu v sociálnom kontakte, 

čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa.  

 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zloţiek čítanie a literárna 

výchova, písanie a sloh.  

Čítanie a literárna výchova 

Poţiadavky v súvislosti s nácvikom techniky čítania, čítania s porozumením, reprodukcie 

obsahu textu u ţiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia nie je moţné 

zovšeobecniť. Nie je teda moţné ani vyţadovať detailné dodrţiavanie obsahu vzdelávania 

určeného pre jednotlivé ročníky. Je potrebné počítať s tým, ţe jednotliví ţiaci môţu prejaviť 

taký záujem o čítanie, ţe pomerne ľahko zvládnu jeho techniku a iní, napriek priaznivejšej 

mentálnej kapacite, nebudú postupovať očakávaným tempom. V takých prípadoch učiteľ 

hľadá iný spôsob práce so ţiakom, pričom však dosahovanie iných cieľov, vrátane obsahu 

učiva, dokáţe patrične odôvodniť.  

Nie je záväzné učiť ţiaka všetky tvary písmen veľkej a malej, tlačenej a písanej abecedy, 

pripúšťa sa nácvik čítania aj zápisu iba tvarov písmen veľkej tlačenej abecedy, treba však 

pamätať na neskorší obmedzený výber textov na čítanie – (malé tlačené písmená). 

V prípade, ţe ţiak je schopný pracovať s viacerými tvarmi písma, moţno mu pri preberaní 

kaţdého písmena pridať aj tvar malého tlačeného, veľkého písaného a malého písaného 

písmena. 

Pri výučbe čítania sa môţe stať, ţe úroveň techniky čítania u ţiaka presiahne úroveň jeho 

intelektuálneho a rečového vývinu a nebude v súlade s úrovňou chápania čítaného textu. 

Okrem textov na čítanie je preto potrebné takmer vţdy vyuţívať aj ilustrácie znázorňujúce 

kľúčové slová (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a pod.) alebo skutočné 

predmety, resp. predvádzanie činností. 

Pri nácviku pozornosti ţiaka a tých zručností, ktoré predchádzajú učeniu čítať, ale aj pri 

samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme ho upútali témami jemu blízkymi, ktorých 

pouţitie môţu slúţiť ako motivácia, resp. odmena. 
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1. ROČNÍK  

 

CIELE 

 Vedieť sa sústrediť na usmernený výkon spojený s miestom a časom určeným pre predmet 

čítanie, 

 vedieť ukladať plošné predmety/kartičky s obrázkami do radu zľava doprava, 

 vedieť ukázať prstom na učiteľom pomenovaný objekt na stole/na obrázku, 

 vedieť rozlíšiť obrázky na základe učiteľom určených znakov, 

 vedieť udrţať pozornosť pri manipulácii s obrázkami pri plnení úlohy. 

 

OBSAH 

Oboznámenie ţiakov s leporelami a knihami – príprava na čítanie. 

Zameranie pozornosti na určený objekt, obrázok, nákres, pomenovávanie predmetov, javov, 

činností, obrázkov, ...  

Porovnávanie predmetov, obrázkov a pomenovávanie ich vlastností vo vzťahu k veľkosti, 

tvaru, farbe, .... 

Chápanie a vyjadrenie polohy predmetu – hore, dolu, vyššie, niţšie, vľavo, vpravo, na kraji, 

v prostriedku, na konci, pred, za, nad, pod. ... . 

Určovanie (vyhľadávanie) tvarovo (farebne) rovnakých jednotlivých obrazcov spomedzi 

navzájom podobných usporiadaných v radoch, nácvik postupovania zľava doprava,. 

vyhľadávanie tvarovo (farebne) odlišných jednotlivých obrazcov usporiadaných v radoch 

(zľava doprava), cvičenie rozlišovacej schopnosti na skupinách obrazcov. 

Hláska a písmeno a, A, i, I vo funkcii medzi obrázkami. 

Sluchová diferenciácia slov s vyuţitím riekaniek a vyčítaniek. 

 

 

PROCES 

Tempo práce je potrebné zvoliť podľa schopností ţiaka, pričom je moţné, ţe na konci 

školského roku ţiak nebude mať zvládnuté celé učivo slovenského jazyka určeného pre prvý 

ročník, čo nie je dôvod na to, aby ročník opakovalo; v ďalšom ročníku učivo doberie a aţ 

potom prejde na učivo ďalšieho ročníka. 
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5. ROČNÍK 

 

CIELE 

– Vedieť čítať a písať ďalšie písmená veľkej tlačenej abecedy, 

– oboznámiť sa s písmenami s malou frekvenciou výskytu v beţne vyuţívanej slovnej 

zásobe slovenského jazyka, 

– vedieť čítať slová s dvojhláskami, 

– plynule čítať mechanicky nacvičené slová kaţdodenného ţivota s ich uvedomelým 

porozumením, 

– vedieť si vypočuť text (krátky príbeh, popis) s uvedomelým porozumením. 

 

OBSAH 

Čítanie 

- Nácvik čítania písmen k, K, z, Z, b, B, c, C, č, Č, r, R. 

- nácvik čítania dvojslabičných slov s otvorenými a zatvorenými slabikami. Čítanie 

jednoduchých viet s porozumením. 

Literárna výchova, sloh 

- Rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami nacvičovanými v tomto 

ročníku, 

- vyuţívanie informačnej hodnoty textu pri jeho reprodukcii, 

- vyuţívanie rozšíreného osobného frekvenčného slovníka pri tvorbe jednoduchých viet – 

vyjadrenie účelnosti predmetu (Prečo? Načo?), priraďovanie slov – podstatných mien 

k pomenovaniu činnosti, vlastnosti.  

Písanie 

- Nácvik písania písmen nacvičovaných v čítaní, 

- zapisovanie slabík a niektorých jednoduchých slov nacvičovaných na čítaní ich 

odpisovaním a po ich nadiktovaní, 

- nácvik správneho pouţívania dĺţňa pri zápise slabík, slov. 
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ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína kaţdým ročníkom 

a predmetom  výchov a vzdelávania ţiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je 

rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách 

 ţiadanie osobných potrieb, 

 reakcie na správanie iných ľudí, 

 komentovanie, 

 ţiadanie informácií, 

 vyjadrovanie pocitov, 

 vyjadrovanie prosociálnych postojov. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

 Zintenzívňovať túţbu ţiaka komunikovať, 

 vytvárať podmienky k tomu, aby sa komunikácia stala pre ţiaka zábavnou, 

 rozvíjať expresívne vyjadrovanie potrieb (verbálne), 

 rozvíjať symbolické myslenie, 

 rozvíjať schopnosti, často pouţívané pri hraní hier, 

 rozvíjať základy sociálnych interakcií, 

 rozvíjať zručnosti samostatnosti. 

 

OBSAH 

Zmapovaním základných potrieb dieťaťa špecifikovať najfrekventovanejšie potreby a prístup 

k nim obmedziť, resp. vyuţiť ako základ vyjadrovania potrieb jednoduchou verbálnou formou 

(ktorá je v súlade s pouţívanou úrovňou verbálneho vyjadrovania dieťaťa). 

Zmapovaním obľúbených aktivít/ predmetov ţiaka  vytvoriť podmienky k tomu, aby bol ţiak 

nútený verbálne vyjadriť ţiadosť o ne. 

Vytváranie podmienok k spontánnemu vyjadrovaniu potreby uhasenia smädu a hladu 

a hygienických potrieb dieťaťom. 

 

1. ROČNÍK 

CIELE 

 Rozvíjať schopnosti dieťaťa komunikovať jednoduchou verbálnou formou,  

 rozvíjať neverbálne modality vrátane očného kontaktu ku komunikácii, 

 spontánne vyjadrovať základné potreby, 

 rozvíjať schopnosti výberu, 

 rozvíjať symbolickú reprezentáciu, 

 rozvíjať schopnosti často pouţívané pri hraní hier, 

 rozvíjať zručnosti sociálnych interakcií, 

 podporovať samostatnosť v oblasti sebaobsluhy, 

 učiť jednoduché domáce zručnosti. 

 

OBSAH 

Neustále podporovanie a rozvíjanie naučenej verbálnej expresie, v zmysle vyjadrovania 

beţných ţiadostí dieťaťa  (vyuţívať vizualizáciu ako augmentatívnu komunikáciu), 

V rámci kaţdej komunikačnej situácie neprestajné vyţadovanie pouţívania očného kontaktu 

so súčasnou verbalizáciou. 

Spontánne vyjadrovanie potreby uhasenia smädu a hladu a hygienických potrieb dieťaťom. 

Rozvíjanie existujúcich schopností vyjadrovania výberu, voľby, (poţívanie vizuálnej formy 

komunikácie v zmysle augmentatívnej), rozširovanie príp. posúvanie  komunikačných 

prostriedkov na vyššiu úroveň.  

Priraďovanie obrázkov rôznych ľudí, ktorí robia to isté, triedenie podľa pojmových kategórií. 

Priraďovanie mnoţstva: priraďovanie kariet so zobrazeným rovnakým počtom prvkov,. 

Spolupráca  so spoluţiakom, s minimálnou pomocou učiteľa. 
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Aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických návykov,  pri obliekaní a vyzliekaní, pri 

stravovaní. 

Vytváranie základných domácich zručností (zametať, vysypať smetný kôš, umyť tanier, 

poutierať stôl, vyţmýkať handru a pod.). 

 

 

 

5. ROČNÍK 

CIELE 

 Nacvičovať sociálne verbálne rutiny, 

 zlepšovať verbálne porozumenie a spontánne verbálne vyjadrovanie. 

 

OBSAH 

Pouţívanie  sociálnych verbálnych rutín (zdravenie, prosba, ospravedlnenie). 

Komentovanie vlastnej činnosti. 

Verbalizácia voľby, ak sú moţnosti exponované, verbalizácia voľby, ak sú moţnosti 

(podnety) vylúčené. 

Spontánne ţiadanie predmetov, hračiek, bez akéhokoľvek pomocného podnetu. 

Komentovanie videného, ako reakcia na otázku: „Čo vidíš?“ (jednoslovné aţ viacslovné 

komentovanie), 

Reakcia na otázku: „Čo máš?“, (jednoslovná aţ viacslovná, jednoduché aţ násobné 

pomenúvanie: „Mám ceruzku a pero a gumu.“), 

Aplikácia: „Čo mám.“ – v rozhovore. 

Ukázať, predviesť niečo, pochváliť sa niečím inému človeku, prejaviť spokojnosť, záujem. 
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ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERSITIKA PREDMETU  

 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na rozvíjaní 

a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety ako napr. 

výtvarná výchova, hudobná výchova.  

Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a písania  okrem 

písacích nástrojov (hrubé voskové farby, kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr pero), kartičiek 

s písmenami a obrázkami, je vhodné vyuţívať reliéfne makety jednoduchých geometrických 

a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými 

obrázkami, ktoré sa vloţia do fólie, na ktorú ţiak zmazateľnou fixkou môţe dopĺňať 

vynechané písmená, slová... Takúto pomôcku moţno vyuţiť opakovane pre toho istého ţiaka 

alebo postupne pre viacerých ţiakov. 

Plnenie vyučovacích cieľov a vyuţívanie foriem a prostriedkov týchto dvoch zloţiek od 5. 

ročníka úzko súvisí s rozvíjaním grafomotorických zručností a písaniam, a preto je vhodné 

túto zručnosť u ţiakov rozvíjať v priamej nadväznosti na stanovený obsah a ciele gramatika 

a slohu. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK     

CIELE 

 Rozvíjať hrubú a jemnú motoriku rúk, 

 zlepšiť jemnú motoriku prstov. 

 

OBSAH 

Driblovanie s loptou. 

Šitie jednoduchých stehov, navliekanie ihly. 

Hra s prstovými farbami,  pieskom, vodou, plastelínou a kockami. 

Skladanie plošných skladačiek. 

Strihanie podľa predlohy. 

Pouţívanie jednoduchých detských „remeselných a kuchynských“ nástrojov. 

Imitovanie zloţitejšieho postavenia prstov. 

 

 

 

1. ROČNÍK 

 

CIELE 

 Nadobudnúť prvé skúsenosti s pouţívaním písacieho nástroja a vedením jeho stopy, 

 zvládnuť prípravné cviky na písanie. 

 

OBSAH 

Pouţívanie oboch rúk pri cvičení jemnej aj hrubej motoriky. 

Uchopovanie písacieho nástroja (farbičky, ceruzky) dlaňou. 

Uchopovanie písacieho nástroja (farbičky, ceruzky) prstami. 

Vedenie ţiaka k správnej pozícii tela pri písaní. 

Zanechávanie farebnej stopy na podloţke/papieri voľným čmáraním. 

Čmáranie dominantnou rukou – kruhové čmáranie, čmáranie vertikálnym smerom. 

Obkresľovanie makiet s geometrickými tvarmi. 

Horné a dolné oblúky. 

Vodorovné čiary zľava doprava. Zvislé a šikmé čiary (oboma smermi: zhora nadol a naopak). 

Obkresľovanie veľkých tvarov písmen – samohlások A,  I , ak sa s nimi ţiak oboznamuje na 

čítaní. 
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5. ROČNÍK 

CIELE 

 Nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska formy,  určené 

cieľmi jednotlivých zloţiek predmetu slovenský jazyk, 

 nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska obsahu, určené 

cieľmi zloţiek gramatika a sloh predmetu slovenský jazyk, 

 vedieť vyuţiť nadobudnuté zručnosti pri sociálnom kontakte. 

 

OBSAH 

Pri vyučovaní rozvíjania grafomotorických zručností  z hľadiska jeho obsahu v príslušnom 

ročníku nadväzujeme upevňovaním a rozvíjaním učiva, ktoré je stanovené pre jednotlivé 

zloţky slovenského jazyka, najmä písania a slohu.  
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VECNÉ UČENIE 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Cieľom predmetu je viesť  ţiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti, a to na 

základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe ţivota rastlín, zvierat a ľudí.  

Ţiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami,  vecami, učia sa chápať vzťahy medzi nimi 

a vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou, alebo akýmkoľvek 

spôsobom prijateľným pre ţiakov s mentálnym postihnutím  

Z prírodovednej oblasti sa ţiaci zoznamujú s charakteristickými črtami ţivej a neţivej 

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien 

v prírode, v ţivote rastlín a ţivočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. V učive usporiadanom podľa ročných období ţiaci poznávajú 

prírodné javy primerané ich chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené 

s činnosťou ľudí a s ich ţivotom.  

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú ţiaci domov, školské prostredie s jeho najbliţším 

okolím, poznávajú dôleţité dopravné značky, zoznamujú sa zo základnými pravidlami 

bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Ţiaci sa systematicky pripravujú na 

aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na ochranu 

zdravia. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné, individuálne pre kaţdého ţiaka, citlivo 

zváţiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, vhodnú formu 

motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na 

jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci,  vhodné učebné prostredie s optimálnym 

mnoţstvom stimulov. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE  

 Poznať osobné údaje, 

 orientovať sa v priestore, 

 orientovať sa v čase, 

 spoznávať prírodu v priamom kontakte, 

 orientovať sa v beţných ţivotných situáciách. 

 

OBSAH 

Základná orientácia 
Vedieť svoje meno, priezvisko. 

Orientácia v priestore: trieda, budova školy. 

Spoznávanie zariadenia triedy. 

Porozumenie najjednoduchším časovým údajom a vzťahom: deň-noc, svetlo – tma. 

Spoznávanie vlastného tela: ukázanie aspoň troch pomenovaných častí svojho tela. 

Poznávanie prírody 
Domáce zvieratá: pes, mačka. 

Voľne ţijúce zvieratá: myš, medveď. 

Pojmy: vtáky a hmyz. 

Rastliny: kvety a stromy. 

Pozorovanie zmien v prírode: ročné obdobia. 

Orientácia v beţných ţivotných situáciách  
Verejná doprava: výstup a nástup do dopravného prostriedku. 

Správanie sa v obchode, rozoznať aspoň dva obchody podľa zamerania – potraviny, hračky. 

Rozpoznávanie základných potravín. 

Úloha lekára a zdravotnej sestry. 

 
 

1. ROČNÍK 

 

CIELE 

 Poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť manipuláciou 

s predmetmi, slovne, kresbou, pohybom,  

 spoznávať a pomenovať predmety a činnosti, s ktorými sa ţiaci stretávajú v triede 

a v škole, 

 vedieť sa orientovať v triede, 

 poznať mená ročných období, 

 poznať mená dní v týţdni, 

 uvedomovať si premenlivosť počasia, 

 poznať niektoré  rastliny a zvieratá miestnej oblasti, 

 vedieť šetrne zaobchádzať s pomôckami, nepoškodzovať zariadenie triedy, 

 osvojiť si základné pravidlá správnej ţivotosprávy a kultúrneho správania. 
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OBSAH 

Trieda, škola a okolie školy 

Pomôcky a zariadenie triedy. 

Školské potreby a hračky. 

Poznanie svojho mena, priezviska, meno svojho učiteľa a mená spoluţiakov. 

Rozlíšenie vyučovacej hodiny a prestávky. 

Základné návyky slušného správania – pozdravenie, poprosenie, poďakovanie. 

Poznávanie  najbliţšieho okolia školy. 

Orientácia v čase 

Porozumenie časovým údajom a vzťahom: deň–noc, ráno–večer, dnes–zajtra, teraz–potom, 

určenie dní v týţdni. 

Príroda  

Pozorovanie zmien v prírode a počasia. 

Pomenovanie ročných období s pouţitím obrázkov: jar, leto, jeseň, zima.  

Osvojovanie  základných pojmov umoţňujúcich poznať sledované predmety a javy: teplo, 

zima, slnko, vietor, dáţď, sneh, mráz,  

Zvieratá v prírode 

Domáce zvieratá: pes, mačka, krava, koza, prasa, sliepka, hus, zajac, kôň. 

Voľne ţijúce zvieratá: myš, jeţ, medveď, líška, 

Vtáky a hmyz: drozd, lastovička, motýľ, včela, mucha, lienka, sýkorka. 

Rastliny v prírode 

Kvety: ruţa, tulipán a iné. 

Stromy: hruška, jabloň, slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa, ich plody.  

Kríky: maliny, ríbezle. 

Starostlivosť o zdravie  

Vnímanie a poznávanie jednotlivých častí  ľudského tela: hlava, krk, ruky, nohy. 

Zdravie, choroba, lieky, lekár. 

Základné hygienické návyky, význam pre zdravie. 

Význam zdravej výţivy pre zdravie. 

Obliekanie sa podľa ročného obdobia a teploty prostredia. 

Bezpečnosť cestnej premávky  

Chôdza po chodníku. 

Prechádzanie cez cestu, prechod pre chodcov, semafory. 

Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní.  

Obchod 

Rozoznávanie obchodov podľa zamerania, poznávanie nápisov na obchode – globálnou 

metódou. 

Poznávanie rozličného tovaru, najmä potravín: ovocia, zeleniny. 

Poznávanie mincí. 

Zameranie sa na správanie v obchode.  

Domov a rodina 

Rodičia, súrodenci – ich mená. 

Vzťahy medzi členmi rodiny. 

Pomenovanie časti bytu: kuchyňa, izba, kúpeľňa, WC a iné.  

 

 



 123 

5. ROČNÍK 

CIELE 
– Orientovať sa  v okolí školy,  

– poznať charakteristické znaky ročných období, 

– určovať čas a miesto, 

– poznať príbuzenské vzťahy, 

– poznať rastliny a zvieratá miestnej oblasti, 

– chápať význam aktívnej ochrany prírody, 

– naďalej prehlbovať poznatky o ľudskom tele, 

– osvojiť si pravidlá správnej ţivotosprávy, 

– osvojiť si základné pravidlá kultúrneho správania. 

 

OBSAH 

Škola a okolie školy 

Poznávanie  okolia školy: významné stavby, závody, verejné budovy. 

Orientácia v okolí školy. 

Orientácia v čase a priestore 

Porozumenie časovým údajom a vzťahom: včera, dnes, zajtra, dni v týţdni.  

Kalendár: dni, týţdne, mesiace, dátum. 

Určenie času: podľa hodín. 

Určenie miesta: nad, pod, pred, za, vedľa, atď. 

Príroda  

Ročné obdobia v prírode. 

Jeseň 

Charakteristické znaky prírody na jeseň – zmeny počasia. 

Odlietanie vtákov. 

Zber jesenného ovocia, zeleniny a poľnohospodárskych plodín, ich vyuţite. 

Zima 

Pozorovanie počasia: sneh, ľad, zima, mráz. 

Listnaté a ihličnaté stromy. 

Starostlivosť o zvieratá v zime, voľne ţijúce zvieratá v zime, zimný  

spánok niektorých zvierat. 

Bezpečnosť pri hrách na snehu. 

Jar 
Pozorovanie zmien počasia na jar. 

Charakteristické prejavy počasia na jar. 

Jarné práce – na poli, v záhrade. 

Pozorovanie zmien rastlín v tomto ročnom období: stromy, kry, kvety, 

Časti rastlinného tela: koreň, stonka, list, kvety, plod. 

Poznávanie  rastlín: breza, ovocné stromy, šípka, zlatý dáţď a iné. 

Pozorovanie zmien v ţivočíšnej ríše – vtáky, zvieratá  a ich mláďatá. 

Leto 

Pozorovanie zmien v prírode v lete. 

Typické letné práce na poli – ţatva, kosenie trávy, sušenie, zber sena. 

Zber lesných plodov – zameranie sa na miestne podmienky. 

Jedlé a jedovaté huby.   

Správanie sa v prírode. 



 124 

Nebezpečenstvo poţiarov, hluk, odpadky, ochrana prírody. 

Starostlivosť o zdravie 

Prehĺbenie poznatkov o ľudskom tele. 

 Zmyslové ústroje, starostlivosť o ne. 

Utvrdenie základných hygienických návykov.  

Zdravie a choroba. 

Zdravá výţiva. 

Lekár, zdravotná sestra, zdravotné stredisko, správanie sa u lekára. 

Lekáreň, lieky, zaobchádzanie s liekmi. 

Starostlivosť o zdravie podľa jednotlivých ročných období – odev, obuv. 

Rodina, obec 

Orientácia  v príbuzenských vzťahoch: stará mama, starý otec, vnučka, vnuk,  

teta, strýko, bratranec, sesternica. 

Príbuzný – známy. 

Vek osôb v príbuzenstve – starý, mladý, starší, mladší. 

Poznávanie ďalších platidiel a manipulácia s nimi. 

Správanie sa v obchode pri nákupe. 

Návšteva obchodného centra, strediska. 

Názov obce,  ulice školy, bydliska, atď.. 

Poznávanie okolia obce, vychádzky. 

Pozorovanie krajiny v okolí obce. 
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ETICKÁ VÝCHOVA 

PRE 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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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 i za druhých. Vďaka týmto cieľom etická výchova účinne pripravuje 

ţiakov na zmysluplný a produktívny ţivot v rodine, na pracovisku i v spoločnosti.  

Etická výchova sa neuspokojuje iba s podávaním informácií o morálnych zásadách, ale 

pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje hodnotovú 

orientáciu ţiaka. Podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem,  napomáha 

osvojenie si správania, ktoré je s nimi v súlade.  

Cieľom etickej výchovy je v rámci moţností nahradiť ţiakom chýbajúce pozitívne skúsenosti, 

vrátiť im pocit dôvery v seba i okolie, pomáhať 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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5. ROČNÍK 

CIELE 

– Získať pozitívne skúsenosti podporujúce sebadôveru a iniciatívu, 

– osvojiť si základné komunikačné zručnosti,  

– osvojiť si základy spoločenského správania,  

– učiť sa pozitívne hodnotiť seba aj druhých, 

– učí sa riešiť kaţdodenné situácie v medziľudských vzťahoch, 

– oboznámiť sa so základnými pojmami súvisiacimi s ochranou prírody a ţivotného 

prostredia. 

 

OBSAH 

Úvodná hodina 

Oboznámenie ţiakov s obsahom predmetu etická výchova. 

 

VI. 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 a pod.. 

Úsmev 

Uvedomiť si význam úsmevu. Urobiť rôzne úkony s úsmevom, tie isté bez úsmevu (poprosiť, 

poďakovať, prikázať, ...). 

Pozdrav 

Pozdrav je prejavom úcty, 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 on sám, to čo robí, čo si myslí. 

Prosba – vedieť milo, skromne poprosiť, ale bez zbytočného poniţovania seba samého. 

Poďakovanie a ospravedlnenie 

Osvojiť si základné prvky komunikácie. Poďakovať a ospravedlniť sa, sú základné 

podmienky ľudského spolunaţívania. Ospravedlniť sa ak sme sa dopustili chyby. 

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). 
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VII. Poznanie a pozitívne hodnotenie seba 

Hodnota a veľkosť človeka, úcta k ľudskej osobe. 

Úcta k človeku. Ujasniť nereálnosť a absurdnosť obrazu „hrdina“ vo vedecko-fantastických 

filmoch. 

Pozitívne sebahodnotenie 

Ţiaci si uvedomujú a váţia vlastné pozitívne stránky. Sebaovládanie. Hry a aktivity 

podporujúce pozitívne sebahodnotenie. 

Poznať svoje slabé a silné stránky 

Vedieť spracovať svoje zlyhania a chyby. „Aký som“ – sebapoznávanie, ochota nechať sa 

poznať. 

 

VIII. Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 

Pozitívne hodnotiť druhých v beţných podmienkach. 

Pozitívne hodnotenie druhých vyjadriť prejavmi pozornosti. Vyjadriť uznanie a sympatie. 

Konkrétne vyjadriť vlastnosti dobrého priateľa. Uvedomiť si účinnosť pochvaly na sebe 

a iných. Vyslovovať a prijímať pochvaly druhých. 

Pozitívne hodnotenie druhých v „sťaţených podmienkach“ 

Vedieť odpustiť, prekonať antipatiu. Zbavovať sa predsudkov (rasizmus). Komunikovať 

otvorene, adresne. Vedieť vyjadriť a aj prijať kritiku a pochvalu. Dokázať vidieť na druhých 

pozitívne aj negatívne vlastnosti. Pozitívne hodnotiť udalosti aj ľudí. 

 

IX. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva 

Tvorivé myslenie ţiakov 

Rozvíjanie predstavivosti a obrazotvornosti. Pozorovanie. Hry a úlohy rozvíjajúce tvorivosť. 

Riešenie problémov 

Tvorivé riešenie kaţdodenných situácií zo ţivota ţiakov. 

 

X. Etické aspekty ochrany prírody 

Ţivotné prostredie 

Úcta ku všetkým formám ţivota. Ekologická etika z pohľadu ţiaka (ochrana prírody, zber 

odpadu, čistota ovzdušia a pod.). 
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MATEMATIKA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 

Ţiak získava prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti 

a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a moţností, na svojom 

aktuálnom stupni vývinu dokázal v ţivote prirodzene aplikovať. 

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný 

na ţiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti ţiaka. 

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekáţkou pre efektívne vzdelávanie 

ţiaka. Časová potreba a mnoţstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam 

ţiaka. Dôleţitý je  výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok 

a vhodné učebné prostredie.  

Učivo musí byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného ţiaka 

najprijateľnejšie. Nie je podstatné to, aby si ţiak osvojil čo najväčšie mnoţstvo učiva, ale aby 

osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere vyuţívať v praktickom ţivote.  
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

– Rozvíjať schopnosť diskriminovať a triediť činnosti beţného denného ţivota, predmety, 

vlastnosti, stavy a pod., podľa určitých kritérií, ako predpokladu rozvíjania základných 

matematických zručností a návykov. 

 

OBSAH 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností: mnoţstvo, veľkosť, farba, tvar. 

Triedenie predmetov podľa vlastností: mnoţstvo, veľkosť, farba, tvar. 

Vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto. 

Orientácia v priestore. Vzťahy: dopredu – dozadu, hore – dole, vpravo – vľavo. 

Priraďovanie predmetov k rovnakým predmetom. 

Priraďovanie predmetov k tomu čo ich dopĺňa. 

Vyhľadávanie rovnakých obrázkov. 

Skladanie celku z častí. 

 

PROCES 

Ţiaci si prostredníctvom manipulácie s reálnymi predmetmi, prostredníctvom reálnych 

situácii a stavov osvojujú základné logické operácie, ktoré sú východiskom pre ďalšie 

matematické zručnosti. Pri výučbe na úvod zaraďujeme úlohu, ktorú má uţ ţiak osvojenú, 

ktorú rád vykonáva a úspešnosťou súčasne pôsobí motivujúco pre zvládnutie ďalších 

náročnejších úloh. 

 

 

1. ROČNÍK 

CIELE 

 Rozvíjať schopnosť triediť a priraďovať činnosti kaţdodenného ţivota, predmety, 

vlastnosti, stavy a pod., podľa určitých kritérií, ako predpokladu rozvíjania základných 

matematických zručností a návykov, 

 utvárať prvotné predstavy o čísle, 

 zoznámiť sa so základnými matematickými pojmami, 

 osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 2, 

 osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 2, 

 osvojiť si základné geometrické predstavy. 

 

OBSAH 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností: mnoţstvo, veľkosť, farba, tvar. 

Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov. 

Vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto, malý – veľký, krátky – dlhý. 

Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec. Vlastnosti: okrúhly a hranatý, 
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vzťahy: dopredu – dozadu, hore – dole. 

Číslo 1. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.  

Priraďovanie predmetov k číslu 1. Čítanie a písanie číslice 1.  

Znázorňovanie čísla 1. 

Číslo 2. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.  

Priraďovanie predmetov k číslu 2. Čítanie a písanie číslice 2.  

Znázorňovanie čísla 2. 

Porovnávanie čísel 1, 2. Rozklad čísla 2.  

Vzťahy väčší, menší, rovná sa. znázorňovanie nerovnosti a rovnosti pomocou tvorenia dvojíc. 

Znaky >, <, =. nerovnosti 1 < 2, 2 > 1, rovnosti 1 = 1, 2 = 2. 

Sčitovanie  v obore do 2. Znak + (plus). Zápis príkladov sčitovania.  

Znázorňovanie príkladov sčitovania. 

Odčítavanie v obore do 2. Znak – (mínus). Zápis príkladov odčítavania.  

 

 

5. ROČNÍK 

CIELE 

– Osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 20, 

– osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 20 (bez prechodu cez 

desiatku), 

– osvojiť si základné rovinné a priestorové útvary, 

– vyuţívať osvojené vedomosti v reálnom ţivote. 

 

OBSAH 

Rad čísel od 10 do 20, vymenovanie radu názvov čísel, určovanie počtu predmetov počítaním 

po jednom, k číslu priradiť skupinu predmetov, čítanie a písanie číslic. 

Rozklad čísel v obore do 20. 

Usporiadanie a porovnávanie čísel v obore do 20, zápis pomocou znakov nerovnosti 

a rovnosti. 

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 20 bez prechodu cez desiatku s pomocou názoru, zápis 

príkladov sčitovania a odčítavania v obore do 20. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

Pomenovanie a triedenie rovinných útvarov: kruh, štvorec, obdĺţnik a trojuholník, 

Valec – priraďovanie k názvu, triedenie a spoznanie valca medzi predmetmi kaţdodenného 

ţivota. 

 

PROCES  

Ţiaci si osvojujú prvky numerácie a počtové výkony v obore do 20 bez prechodu cez 

desiatku. Nácvik určovania predmetov realizujeme počítaním po jednej.  

Rozklad čísel – vyuţívame predmety, ktoré sú ţiakom známe, napr. skutočné peniaze.  

Na nácvik počtových výkonov vyuţívame jednoduché situačné úlohy. 

Ţiaci sa zdokonaľujú v rozpoznávaní rovinných útvarov.  Učia sa vyhľadávať medzi 

predmetmi kaţdodenného ţivota kocku a valec 
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PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní ţiakov s mentálnym 

postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, vytvárania 

sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho osobnosti 

a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému ţivotu.  

Pracovné vyučovanie je dôleţitým faktorom pri vytváraní samoobsluţných a hygienických 

návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a pracovných zručností 

a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo vyšších ročníkoch je dôleţitým 

činiteľom predprofesionálnej prípravy. 

Pracovné vyučovanie prispieva k uspokojovaniu osobných potrieb ţiaka, k rozvoju jeho 

schopností, moţností a zručností. V kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva k rozvoju 

celej osobnosti ţiaka, a tým sa stáva jeho ţivot zmysluplnejším a nezávislejším. 

Obsah predmetu sa realizuje v čo najväčšej miere v prirodzených podmienkach, v situáciách, 

v ktorých bude ţiak danú činnosť v reálnom ţivote vykonávať. 

Obsah pracovného vyučovania je členený na jednotlivé zloţky.  

Sebaobsluţné činnosti – ţiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela 

a zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Práce v domácnosti – ţiaci si  osvojujú základné pracovných návyky v domácnosti, zručností 

potrebné pri domácich prácach a udrţiavanie poriadku. Súčasťou tejto zloţky je aj šitie. Ţiaci 

nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných prác. Súčasťou zloţky sú aj 

práce v kuchyni. Ţiaci si osvojujú základné znalosti o potravinách, a ako udrţiavať poriadok 

a hygienu v kuchyni. Vo vyšších ročníkoch nadobúdajú ţiaci zručnosti pri príprave 

jednoduchých nápojov a jedál. 

Práce v dielni – ţiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich 

v praktickom ţivote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

Aktivity sú zamerané na práce s drobným materiálom a papierom, montáţne a demontáţne 

práce. Vo vyšších ročníkoch je súčasťou tejto zloţky aj práca s drevom. 

Pestovateľské práce – ţiaci sa učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, nadobúdajú 

základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny. 

Vzhľadom na to, ţe nie kaţdá škola má školský pozemok, odporúčame práce na školskom 

pozemku nahradiť inou činnosťou, podľa podmienok školy. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

CIELE 

– Utvárať základné hygienické návyky a samoobsluţné zručnosti, 

– utvárať základné návyky pri stravovaní, 

– rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

– utvárať základné pracovné zručnosti, 

– rozlišovať rôzne materiály, 

– utvárať schopnosť adekvátne pouţívať predmety, 

– utvárať základné pracovné zručnosti. 

 

OBSAH 

Sebaobsluţné činnosti 
Osobná hygiena – pouţívanie hygienických potrieb. 

Osvojenie si hygienických návykov s pomocou. 

Pouţívanie vreckovky, WC (splachovanie), toaletného papiera. 

Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou. 

Obúvanie a vyzúvanie s pomocou. 

Zapnutie a rozopnutie veľkého gombíka s pomocou. 

Pouţívanie zipsu s pomocou. 

Základné návyky pri stravovaní. 

Pouţívanie rúk pri jedle. 

 

Práce v domácnosti 

Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou. 

Odkladanie odevu a obuvi s pomocou. 

Utieranie prachu s pomocou. 

Zvládnutie výmeny uterákov s pomocou 

Zapínanie a vypínanie osvetlenia. 

Púšťanie vody – páková batéria, kohútik. 

Pouţívanie štipcov na bielizeň s pomocou. 

Primerané pouţívanie predmetov, hračiek. 

Oboznámenie sa so zariadením  kuchyne. 

Rozlíšenie potravín od iných predmetov s pomocou. 

Rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky s pomocou. 

Základy jednoduchého prestierania k stolovaniu. 

Základy bezpečnosti v kuchyni. 

 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- Oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína. 

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa farby, veľkosti a tvaru. 

- Manipulovanie s predmetmi: dvíhanie, prenášanie, prekladanie, vkladanie, vyberanie, 

navliekanie, lepenie, presýpanie. 

Práce s papierom 

- Trhanie, krčenie a lepenie papiera, spoznávanie základných vlastností papiera. 

- Obkresľovanie a vyfarbovanie papierovej makety. 

Montáţne a demontáţne práce 
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- Navliekanie drobných predmetov: korále, krúţky a pod. . 

- Manipulovanie s kockami: ukladanie na seba, vedľa seba. 

- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie veľkej matice na skrutku. 

- Práce so stavebnicami podľa výberu ţiaka. 

- Skladanie jednoduchého puzzle. 

 

Pestovateľské práce 

Polievanie izbových kvetov, záhonov a rastlín na pozemku s pomocou. 

Oboznámenie sa so záhradným náradím: hrable. 

Hrabanie lístia s pomocou. 

 

 

PROCES 

Ţiaci prípravného ročníka si v prvom rade osvojujú základné hygienické  a sebaobsluţné 

návyky, primerane svojim moţnostiam a schopnostiam.  

Manipuláciou s predmetmi a rôznymi materiálmi, ako je napríklad papier a modelovacia 

hmota, si ţiaci rozvíjajú jemnú motoriku, ktorá je základným predpokladom pre rozvíjanie 

grafomotorických zručností a vykonávanie samoobsluţných a pracovných činností. 

 

 

1. ROČNÍK 

CIELE 

– Utvárať  základné hygienické návyky a sebaobsluţné zručnosti, 

– utvárať základné návyky pri stravovaní, 

– rozvíjať jemno-motorické zručnosti, 

– adekvátne pouţívať predmety, 

– utvárať základné pracovné zručnosti, 

– rozlišovať rôzne materiály. 

 

OBSAH 

Sebaobsluţné činnosti 
Osobná hygiena – nácvik potrebných činností a postupov. 

Pouţívanie hygienických potrieb. 

Osvojenie si hygienických návykov s pomocou. 

Pouţívanie WC, splachovanie, pouţívanie toaletného papiera a vreckovky. 

Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou. 

Obúvanie a vyzúvanie s pomocou. 

Zapnutie a rozopnutie veľkého gombíka s pomocou. 

Pouţívanie zipsu, patentiek s pomocou. 

Navliekanie šnúrky do topánky, viazanie uzla. 

Osvojenie si základných stravovacích návykov. 

Spoznať potreby pre stravovanie, spoznať vlastné a pouţívať ich. 

Pouţívanie lyţice pri jedle. 

 

Práce v domácnosti 

Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou. 

Odkladanie odevu a obuvi s pomocou. 
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Utieranie prachu s pomocou. 

Vynášanie odpadkov s pomocou. 

Vedieť vymeniť uterák. 

Otváranie a zatváranie dverí, zásuviek, okien. 

Zapínanie a vypínanie osvetlenia. 

Púšťanie vody – páková batéria, kohútik. 

Primerané pouţívanie rôznych predmetov a hračiek. 

Oboznámenie sa so zariadením kuchyne. 

Rozlíšenie potravín od ostatných predmetov s pomocou. 

Rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky s pomocou. 

Základy jednoduchého prestierania k stolovaniu. 

Odkladanie špinavého riadu zo stola. 

Základy bezpečnosti v kuchyni. 

 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- Oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína, prírodniny a iné. 

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa farby, veľkosti a tvaru. 

- Manipulovanie s predmetmi: dvíhanie, prenášanie, prekladanie, vkladanie, vyberanie, 

navliekanie, lepenie, presýpanie. 

- Namotávanie a splietanie vlny a špagátov rôznej hrúbky. 

- Strihanie papiera, textilu, vlny, špagátov. 

- Viazanie uzlov. 

Práce s papierom 

- Trhanie, krčenie a lepenie papiera, spoznávanie základných vlastností papiera. 

- Obkresľovanie, vytrhávanie, lepenie a vyfarbovanie šablóny z papiera. 

- Nalepovanie samolepiek. 

Montáţne a demontáţne práce 

- Navliekanie drobných predmetov a prírodnín: korále, šípky, vhodné cestoviny a iné. 

- Manipulovanie s kockami: ukladanie kociek na seba, vedľa seba. 

- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie predmetov a hračiek. 

- Práce so stavebnicami: mozaika, domino a iné. 

- Skladanie jednoduchého puzzle. 

 

Pestovateľské práce 

Polievanie izbových kvetov, záhonov a rastlín na pozemku s pomocou. 

Oboznámiť sa so sadením, klíčením a rastom rastlín. 

Práca so záhradným náradím: hrable. 

Zbieranie plodov z listnatých a ihličnatých stromov. 

 

PROCES 

Ţiaci si zvyšujú samostatnosť pri hygienických a stravovacích návykoch, pri sebaobsluţných 

zručnostiach.  

Všetky pracovné činnosti, ktoré si ţiaci osvojujú sa snaţíme nacvičovať v prirodzených 

podmienkach, v ktorých ich ţiak bude vedieť v praktickom ţivote vykonávať. Čiastkovú 

úlohu nacvičovanej činnosti, ktorú ţiak nezvláda, moţno preniesť do pracovnej úlohy 

uloţenej v škatuli, aby si ju ţiak mohol osvojiť častejším precvičovaním. 
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5. ROČNÍK 

 

CIELE 

– Zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch a sebaobsluţných 

zručnostiach, 

– zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích návykoch, 

– rozlišovať rôzne materiály, 

– rozvíjať schopnosť vyuţívať voľný čas, 

– osvojiť si základné pracovné zručnosti a návyky potrebné pri práci v domácnosti, 

– osvojiť si základné manuálne zručnosti  potrebné pri práci s drevom, 

– osvojiť si základné manuálne zručnosti  potrebné pri pestovateľských prácach. 

 

OBSAH 

Sebaobsluţné činnosti 

Opakovanie činností, postupov potrebných pri osobnej hygiene a hygienických návykoch 

a sebaobsluţných činnostiach osvojených v predchádzajúcom ročníku. 

Zvyšovanie samostatnosti pri umývaní zubov. 

Pouţívanie kefky na nechty, vedieť rozlíšiť špinavé a čisté ruky. 

Pouţívanie príboru pri stolovaní podľa pokynov. 

Úprava zovňajšku: pouţívať hrebeň, urobiť si účes, skontrolovať svoj výzor v zrkadle. 

 

Práce v domácnosti 

Opakovanie činností osvojených v niţšom ročníku. 

Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní predmetov na určené miesto, udrţiavanie poriadku. 

Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní odevu a obuvi na určené miesto. 

Pouţívanie ramienka na šaty. 

Ukladanie a udrţiavanie čistoty šiat podľa pokynov. 

Utieranie prachu. 

Utieranie a umývanie podlahy. 

Pouţívanie kľúča pri odomykaní a zamykaní dvier, visiaceho zámku. 

Základné obsluhovanie beţných domácich audio a video zariadení. 

Navliekanie nite do veľkej ihly, urobiť uzol na konci nite. 

Zloţitejšie prestieranie k stolovaniu – plytký a hlboký tanier, servítka, príbor, pohár. 

Umývanie a utieranie riadu. 

Príprava jednoduchého jedla: natrieť chlieb, pečivo, uvariť zemiaky. 

Umývanie, čistenie ovocia a zeleniny. 

Príprava jednoduchého nápoja: malinovka, čaj, kakao. 

 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- Triedenie, priraďovanie, porovnávanie, ukladanie predmetov a rôznych materiálov. 

Manipulovanie s drobným materiálom. Opakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov. 

- Navíjanie vlny, špagátov a podobných materiálov na cievku. 

- Namotávanie vlny a špagátu na klbko. 

- Viazanie uzla a mašličky. 

- Navliekanie koralov podľa vzoru. 

- Prepichávanie a navliekanie papiera rôznej kvality na niť. 

- Splietanie buţírky, špagátu, vlny. 

Práce s papierom 
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- Strihanie, trhanie, krčenie a lepenie papiera. 

- Vystrihovanie bez predkreslenej čiary a po čiare. 

- Skladanie a prekladanie papiera. Rozkladanie a skladanie škatúľ. 

- Oblepovanie predmetov papierom. 

- Šitie jednoduchých stehov so zdvojenou niťou na perforovaný kartón. 

Práce s drevom 

- Opracovanie povrchu dreva brúsnym papierom. 

- Zatĺkanie a vyťahovanie klincov. 

- Úprava dreva pilníkom. 

Montáţne a demontáţne práce 

- Spájanie špajdlí, drievok a konárikov drôtom a špagátom. 

- Zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním. 

- Rozoberanie modelov vytvorených spájaním a skrutkovaním. 

- Skladanie puzzle a mozaiky. 

 

Pestovateľské práce 

Polievanie izbových rastlín, odstraňovanie odumretých častí rastlín, kyprenie pôdy, 

ošetrovanie listov. 

Rýľovanie, hrabanie a kolíkovanie pôdy. 

Siatie do riadkov a jamiek. 

Pozorovanie klíčenia semien. 

Pestovanie kvetín. 

Pletie záhonov. 

 

PROCES 

Pri činnostiach musí byť zaistená bezpečnosť ţiakov, tak isto je potrebné, aby si ţiaci osvojili 

základné bezpečnostné pravidlá! 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISRIKA PREDMETU 

 

Vo vzdelávaní ţiakov s mentálnym postihnutím má nezastupiteľné miesto aj predmet 

výtvarná výchova. Výtvarné aktivity napomáhajú ţiakom s mentálnym postihnutím rozvíjať 

grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa 

rozvíjajú aj komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zloţka reči, a aj nonverbálna 

forma komunikácie.  

Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova pre ţiakov s mentálnym postihnutím 

vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho predmetu 

a zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania ţiakov s mentálnym postihnutím  

– rozvoj jemnej a hrubej motoriky, 

– rozvoj koordinovaného pohybu rúk, 

– rozvoj senzomotorickej koordinácie, 

– rozvoj laterality 

– rozvoj priestorovej orientácie, 

– rozvoj koordinácie oko – ruka, 

– rozvoj pozornosti, 

– rozvoj priestorovej pamäti, 

– rozvoj vnímania, 

– rozvoj kreativity a improvizácie, 

– spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity  výtvarnej výchovy sa prelínajú s cieľmi 

a činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi slovenský jazyk, 

hudobná výchova, telesná výchova  a pracovné vyučovanie. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

CIELE 
 Rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

 rozvíjať motoriku rúk a prstov, 

 rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

 rozvíjať uchopenie s pinzetou, 

 rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

 rozvíjať percepciu, 

 rozvíjať zmyslové vnímanie. 

 

OBSAH 

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel) 

- Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov: slnko, klbko, had, palica.  

- Napodobňovanie jednoduchých tvarov.  

Maľba (tampón, drievko, prsty / akvarelové farby, temperové farby) 

- Liatie, kvapkanie, odtláčanie farby.  

- Hra s farbou: vytváranie farebných škvŕn, fúkanie do škvŕn. 

Modelovanie (modurit, plastelína) 

- Manipulácia s modelovacími materiálmi: miesenie, stláčanie, ťapkanie, odštipkávanie, 

vaľkanie, gúľanie, vyťahovanie, šúľanie, vytváranie guľôčok z plastelíny na  stole 

a v dlani,  

- Pouţívanie štipcov: vyštipnutie malých kúskov z plastelíny. 

 

PROCES 

Precvičovanie motoriky rúk a prstov: mávanie, tlieskanie, krúţenie, hladkanie rôznych 

materiálov.  

Ţiaci pozorujú a zbierajú na vychádzkach prírodné materiály: kamienky, halúzky, plody, listy 

a pod., pozorujú ich, triedia a porovnávajú, rytmicky radia, zoskupujú, vtláčajú do vhodných 

materiálov – piesok, hlina, blato, sadra, plastelína. 

 

 

1. ROČNÍK 

CIELE 

 Rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

 rozvíjať koordináciu oko – ruka,  

 rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

 rozvíjať percepciu, 

 rozvíjať zmyslové vnímanie. 

 

OBSAH 

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel) 

- Kresba kruhov, špirály, vlnovky.  

- Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov: strom, ker, lopta, klbko.   

- Napodobňovanie jednoduchých tvarov.  
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- Maľovanky – vyfarbovanie. 

Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby) 

- Liatie, kvapkanie, odtláčanie farby.  

- Hra s farbou: dotváranie farebných škvŕn drievkom, prstami. 

Modelovanie (plastelína, modurit) 

- Manipulácia s modelovacími materiálmi – miesenie modelovacej hmoty jednou a oboma 

rukami, šúľanie, stláčanie, vaľkanie, vytváranie tvarov jednoduchých predmetov: guľôčka, 

had, ovocie. 

- Pouţívanie štipcov – vyštipnúť malé kúsky z plastelíny. 

 

PROCES 

Ţiaci majú moţnosť pracovať aj v iných polohách ako sediačky, napr. postojačky, podľa 

formátu papiera. Pracujú aj na veľkej ploche, na tabuli, na baliacom papieri, v piesku. Od 

veľkých formátov prechádzajú k menším, striedajú ich podľa účelu. 

 

 

5. ROČNÍK 

CIELE 

 Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch,  

 rozvíjať priestorovú orientáciu,  

 rozvíjať kooperáciu pri spoločných výtvarných aktivitách, 

 prijať pravidlá pri rôznych aktivitách, 

 prispôsobovať sa poţiadavkám skupiny. 

 

OBSAH  

Kresba (ceruza, rudka, fixka, suchý pastel, voskový pastel)  

- Kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu, zo štvorca a z obdĺţnika.  

- Kresba ľudskej postavy. 

- Koláţ – textil, papier a dokresľovanie – dekoratívny motív. 

Maľba (štetec, drievko, tampón, temperové farby, akvarelové farby) 

- Poznávanie vlastností farby, rozpíjanie, zapúšťanie do vlhkého podkladu, husté   

      a riedke farby, svetlé a tmavé farby.  

- Kontrast farieb – radenie svetlých a tmavých rozlične širokých pásov.  

- Pochopenie  jednoduchého členenia plochy  s vyuţitím farby a línie. Dbáme o vhodný   

      výber farieb v dvoj – trojfarebných kombináciách.  

Modelovanie (hlina, plastelína, modurit) 

- Modelovanie v piesku. 

- Vykrajovanie tvarov z modelovacej hmoty pomocou formičky. 

- Tvarovanie modelovacej hmoty pomocou drievka a špachtle. 

- Dotváranie modelu iným drobným materiálom. 

- Modelovanie zloţitejších predmetov: pletená vianočka, korbáč, zvieratká a iné. 

 

PROCES 

Na základe  priameho pozorovania predmetov dennej potreby a pozorovania prírodnín, 

vedieme ţiakov k zachyteniu reality a k jej výtvarnému stvárneniu. Pri voľbe námetov 

vychádzame zo sveta blízkeho ţiakom, z ich priamych záţitkov a skúseností. Realizujeme 

návštevy výstav výtvarných prác detí. 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou súčasťou 

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí ţiakov vnímať a preţívať krásu nielen 

v hudbe, ale aj v iných druhoch umenia. Ciele hudobnej výchovy  špeciálnej základnej školy 

sú podmienené špecifickosťou úloh školy, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja 

osobnosti ţiakov, bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a moţnosťami jej 

psychoterapeutického pôsobenia. 

Cieľom hudobnej výchovy  špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti ţiakov spevom, 

hrou na jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom 

vychádzajúcim z hudby. Pritom treba rešpektovať ich postihnutie, hudobné schopnosti 

a zručnosti. 

Predmet hudobná výchova vedie ţiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

kaţdodenného ţivota. Orientuje ţiakov aj v súčasných hudobných ţánroch, citlivo ich vedie 

k tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu. 

Výchovno-vzdelávacie úlohy hudobnej výchovy plnia ţiaci v príťaţlivo motivovaných 

hudobných činnostiach – speváckych, inštrumentálnych, pohybových a posluchových. 

Piesne sa učia spievať kultivovaným hlasom, intonačne a rytmicky správne.  

Osvojujú si základné poznatky o hudobných nástrojoch, rozlišujú ich podľa zvuku. Aktívne sa 

oboznamujú s Orffovým inštrumentárom, prípadne s ďalšími hudobnými nástrojmi.  

Skladby na počúvanie sú vyberané tak, aby boli primerané pre ţiakov z hudobnej i obsahovej 

stránky, aby nadväzovali na poznatky z ostatných zloţiek hudobnej výchovy a prispievali 

k utváraniu kladného vzťahu k hudbe. V priebehu školského roka sa ţiaci oboznámia 

najmenej so siedmimi skladbami na počúvanie.  

Pri počúvaní skladieb orientovať ţiaka aj v súčasnej tvorbe, populárnej tvorbe, ale aj 

v regionálnej ľudovej tvorbe. Podporovať spontánnu detskú kreativitu, rozvíjať emocionalitu, 

rozvíjať prepojenie pohybovej, hudobnej a slovesnej kultúry. Chápať hudobnú výchovu ako 

psychoterapeutický prostriedok hudobnej relaxácie, cieľavedome zameraný na psychickú 

a somatickú aktivizáciu osobnosti a jej uvoľnenie. 

Pohybové vyjadrenie hudby vychádza zo spontánneho prejavu detí, vedie ku kultivovanému 

pohybu zladenému s hudbou, rytmom a obsahom skladieb.  

Hudobná výchova prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností ţiakov. 

Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie 

a obohacuje citový ţivot ţiakov. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

– Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú diferenciáciu a senzomotorické 

schopnosti. 

 

OBSAH 

Postupné navykanie na pasívne vnímanie reprodukovanej hudby (výber ţánrov a voľba 

intenzity primerane a podľa individuálnych preferencií a citlivosti sluchového vnímania 

kaţdého dieťaťa. 

Postupné privykanie na pasívne vnímanie zvukov vyludzovaných na jednoduchých 

hudobných nástrojoch Orffovho inštrumentária – vizuálne podporený zdroj zvuku, 

vzbudenie záujmu o vyludzované zvuky Orffovho inštrumentária – bez vizuálnej podpory 

zdroja zvuku. 

Upútanie pozornosti dieťaťa zvukmi, vyuţitie na nadviazanie očného kontaktu dieťaťa, 

nadviazanie očného kontaktu dieťaťom vyuţiť ako komunikáciu (v zmysle: “Ešte chcem 

počuť to isté.“) – dávať komunikácii očným kontaktom zmysel. 

Vnímanie rôznych izolovaných zvukov prostredia – prírody i beţných zvukov ţivota: najprv 

s vizuálne vnímaným zdrojom, potom bez vizuálnej podpory. 

 

 

 

1. ROČNÍK 
 

CIELE 

– Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú diferenciáciu, 

senzomotorické schopnosti, 

– nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudby, 

– selektovať medzi ľudskou rečou a inými zvukmi. 

 

OBSAH 

Počúvanie širšieho repertoáru reprodukovanej hudby (CD, kazete a pod.).  

Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária a jednoduchých zvukov 

vyludzovaných beţnými predmetmi prostredia (šuchotanie papiera, štrnganie kľúčmi, 

prelievanie tekutiny v zatvorenej fľaši atď.) – najprv s vizuálne vnímaných zdrojom zvuku, 

potom bez vizuálne vnímaného zdroja zvuku. 

Určovanie zdroja zvuku.  

Motivácia dieťaťa k vyludzovaniu zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch. 

Určovanie vlastností vnímaných zvukov – dĺţky, intenzity (dlhý tón/zvuk – krátky, hlasný – 

tichý, hudba – ticho, hudba/ľudský hlas – reč).  
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5. ROČNÍK 

CIELE 
– Rozvíjať sluchové vnímanie spievaného slova, 

– osvojiť si jednoduché piesne a riekanky. 

 

OBSAH 

Vytváranie interakcií s viacerými deťmi naraz  a medzi nimi navzájom prostredníctvom 

hudobných aktivít, podľa individuálnych schopností a celkového charakteru skupiny. 

Počúvanie jednoduchých detských piesní (rôzny ţáner). 

Rozlišovanie jednotlivých spievaných slov piesní, s príp. rytmizáciou, hrou na telo a pod., 

Učenie sa jednoduchých piesní a riekaniek (výber individuálne závislý na preferencii dieťaťa. 

Rytmické cvičenia, vyuţitie nástrojov Orffovho inštrumentária, rozlišovanie dlhých tónov. 

Hudobno-pohybové prejavy, tanečné prvky. 

Oboznámenie sa so štátnou hymnou (správanie sa pri hymne). 
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TELESNÁ VÝCHOVA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 

Ciele a obsah predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie  optimálneho telesného 

a pohybového rozvoja ţiakov s mentálnym postihnutím, vypestovanie pozitívneho vzťahu 

k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich moţností a schopností.  

S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri 

pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, 

pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne 

ţiaka sa treba zamerať na utváranie účelových pohybových zručností, kompenzáciu 

motorických nedostatkov, elimináciu nevhodných motorických prejavov a pohybových 

stereotypií a tieţ na rozvoj komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom – okrem 

rozvoja motoriky a pohybových schopností – aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne 

funkcie.  

Ciele telesnej výchovy ţiakov s mentálnym postihnutím vychádzajú zo všeobecne 

stanovených cieľov telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno-vzdelávacom 

procese, pričom je potrebné ich prispôsobiť a doplniť na základe nutnosti zohľadnenia 

špecifík vývinu a prejavov ţiakov s mentálnym postihnutím 

– zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície ţiaka, 

– zlepšenie senzomotorických schopností, 

– zvýšenie úrovne základných pohybových schopností, 

– rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa prostredie 

a meniace sa aktivity, 

– rozvoj prijateľných foriem pohybových aktivít  s dôrazom na aktuálny sociálny 

kontext,  

– osvojenie a upevnenie hygienických návykov, 

– rozvoj verbálnych schopností, 

– funkčne vyuţívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám, 

– zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom, 

– dodrţiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite,  

– spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými osobami,  

– dodrţiavať poradie v skupine, 

– uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite, 

– zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí, 

– vedieť sa prispôsobiť poţiadavkám skupiny, 

– uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách, 

– uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu, 

– vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu, dopredu, 

dozadu, vpravo, vľavo...), 

– rozvoj hrubej aj jemnej motoriky, 

– rozvoj pohybovej koordinácie, 

– rozvoj koordinácie oko – ruka, 

– rozvoj pozornosti, 

– rozvoj priestorovej a časovo – sledovej pamäti, 

– rozvoj kreativity a improvizácie, 

– rozvoj schopnosti generalizovať. 

 

Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít uvedených v obsahu 

predmetu: 
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– poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a polôh tela 

a častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie telocvičného 

náradia, náčinia a pouţívaných pomôcok, atď.), 

– základy poradových cvičení (povely poradových cvičení), 

– prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné, 

obratnostné, relaxačné cvičenia, 

– pohybové hry, 

– rytmické hry a základy tanca, 

– základy atletiky, 

– turistika, resp. aj plávanie. 

 

Na telesnej výchove sa vyuţíva štandardné telocvičné náčinie a náradie a ďalšie vhodné 

pomôcky: lavička, švédska debna, rebriny, trampolína, molitanové podloţky, lopty, plastové 

obruče, kolky, farebná lepiaca páska, farebné fólie a rôzne ďalšie telocvičné náradie. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

 Rozvoj sociálnych a komunikačných schopností v aktívnej interakcii s prostredím pri 

pohybových aktivitách, 

 prijatie pravidiel a kooperácie,  

 vytvorenie sebakontroly, 

 udrţanie rovnováhy pri cvičení, 

 dosiahnutie koordinovaných pohybov pri jednoduchých cvikoch,  

 učenie poradovosti,  

 rozvoj senzomotorických schopností,  

 uvedomenie si vlastného tela, rozvoj laterality,  

 rozvoj jemnej a hrubej motoriky,  

 rozvoj pohybovej koordinácie,  

 rozvoj koordinácie oko – ruka,  

 rozvoj pozornosti, pamäti, myslenia, vnímania. 

 

OBSAH  

Pri krátkych pohybových aktivitách ţiakov (10 aţ 15 minút) zameraných na rozvíjanie 

koordinácie pohybov uplatňujeme: 

– riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít, resp. rolové hry, 

– kontaktné hry. 

Na rozvoj rovnováhy a koordinácie pohybov: 

– lozenie po vizualizovanej trase napodobňovaním pohybov učiteľa alebo s jeho fyzickým 

promptom, 

– pochodovanie po vizualizovanej trase napodobňovaním pohybov učiteľa alebo s jeho 

fyzickým promptom, 

– indiánsky skok napodobňovaním pohybov učiteľa alebo s fyzickým promptom,  

– kráčanie v podrepe napodobňovaním pohybov učiteľa alebo s fyzickým promptom. 

Sezónne činnosti:  

– v zimnom období – hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, sánkovanie sa na 

miernom svahu,  

– v jarnom a v letnom  období  – turistika,  

– podľa moţností v ktoromkoľvek ročnom období plávanie. 
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1. ROČNÍK 

 

CIELE 

 Rozvoj sociálnych a komunikačných schopností v aktívnej interakcii s prostredím pri 

pohybových aktivitách, 

 učenie funkčného pouţívania komunikačných prostriedkov, 

 aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických úkonov v súvislosti 

s telovýchovnými aktivitami, 

 učenie prijatia pravidiel, 

 učenie kooperácie,  

 vytvorenie sebakontroly,  

 učenie prispôsobenia sa k poţiadavkám skupiny,  

 rozvíjanie schopnosti realizovať spoločné pohybové aktivity pomocou 

napodobňovania, 

 učenie poradovosti, 

 uvedomenie si vlastného tela,  

 rozvoj koordinácie oko – ruka. 

 

OBSAH  

Zdravotné cvičenia 

Cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových 

skupín,  na získavanie návykov správneho drţania tela. Jazda na rehabilitačnom bicykli.  

 

Kondičné cvičenia 

Chôdza – správne drţanie tela pri chôdzi, voľný pohyb rúk počas chôdze, chôdza daným 

smerom, chôdza po čiare, lane, a pod., chôdza v zástupe za učiteľom, nácvik rytmickej 

chôdze. Prekračovanie nízkych prekáţok pri chôdzi. 

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. 

Skoky – poskoky na mieste znoţmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z miesta, skok 

cez čiaru, zoskok z výšky 10-15 cm do drepu. 

Lezenie – ľubovoľným spôsobom smerom dopredu, podliezanie, preliezanie vhodných 

prekáţok. 

Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi,  po mierne šikmej ploche, 

hodenej učiteľom. Podávanie lopty učiteľovi, spoluţiakovi.  Manipulácia s rôznymi drobnými 

predmetmi: zbieranie, podávanie, upratovanie, skladanie, prenášanie. 

Cvičenia s vyuţitím švédskej lavičky, švédskej debny. Výstup na lavičku, prechod po lavičke, 

zostup z lavičky. Sed na švédskej debne, kľak, preliezanie dielov švédskej debny. 

 

Základy akrobatických cvičení 

Sed roznoţmo s predklonom, rovnováţny postoj na jednej nohe. Aktivity na rozvoj 

rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov. Nácvik prvej fázy kotúľa vpred. 
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Sezónne činnosti 

V zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, sánkovanie sa na miernom 

svahu. V jarnom a letnom období turistika, plávanie.   

 

Kolektívne činnosti 

Kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu.  

Loptové hry – gúľanie, podávanie. 

 

Hudobno – pohybové hry 

Koordinácia pohybu v rytme hudby. Hudobno–pohybové hry: riekanky, detské pesničky 

spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít. 

 

Koordinačné a relaxačné cvičenia 

Cvičenia zamerané na uvedomenie si telesnej schémy. Nácvik správneho dýchania. 

 

PROCES 
Aktivity sú zamerané na správne drţanie tela a na zvládnutie základných pohybových 

zručností. 

Zameriavame sa na zvládnutie základných pohybových zručností – chôdze a behu, na 

rozvíjanie a posilňovanie fyzickej zdatnosti formou kondičných cvičení.  

Medzi cvičenia zaraďujeme aj zdravotné cviky, ako aj jednoduché akrobatické cvičenia, ktoré 

pomáhajú prekonávať strach.  

 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA 

Učebné osnovy zdravotnej telesnej výchovy a integrovanej telesnej výchovy pre 1. – 9 ročník 

základnej školy a špeciálnej školy schválených Ministerstvom školstva SR dňa 19. 1. 2003 

pod č. 526/2003-41. 
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5. ROČNÍK 

CIELE 

– Zvládanie zmeny formy vykonávanej aktivity,  

– generalizácia ovládaných zručností v zmenenom vonkajšom prostredí,  

– dodrţiavanie pravidiel hrových a pohybových aktivít, 

– dodrţiavanie určených pravidiel,  

– prispôsobenie sa poţiadavkám skupiny,  

– napodobňovanie pri pohybových aktivitách, 

– dodrţiavanie poradovosti,  

– rozvoj kreativity a improvizačnej schopnosti. 

 

OBSAH  

Zdravotné cviky 

Posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových skupín, na získavanie 

návykov správneho drţania tela. Chôdza po akupresúrnom chodníku. Chôdza na stepperi. 

Jazda na rehabilitačnom bicykli. 

 

Kondičné cvičenia 

Chôdza – upevňovanie správneho drţania tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, chôdza po 

čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze 

(tlieskanie, bubnovanie a pod.). Prekračovanie nízkych prekáţok pri chôdzi. Nácvik chôdze  

po schodoch hore a dolu striedavo ľavou, pravou nohou. Nácvik chôdze vo dvojiciach  

s drţaním sa za ruky. 

Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh daným smerom, beh 

v zástupe za učiteľom alebo za určeným spoluţiakom, beh v danom tempe, vybehnutie na 

daný signál: zo stoja. 
Skoky – poskoky na mieste i z miesta znoţmo i striedavo, poskoky daným smerom, poskoky do kola (okolo 

predmetu na zemi), skok cez čiaru, lano poloţené na zemi, preskok napnutej gumy max. do výšky 20 cm, zoskok 

z výšky 20 – 30 cm na mäkkú podloţku do drepu, nácvik skoku do diaľky. 

Lezenie – upevňovanie lezenia po kolenách smerom dopredu. Lezenie dopredu vizuálne 

vyznačenou trasou, preliezanie vhodných prekáţok – preliezačky, lavička, švédska debna, 

obruče na stojanoch, lezenie nahor po nízkom rebríku (ribstol) maximálne do výšky 1 m. 

Spúšťanie sa na kĺzačke. 

Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty 

hodenej/podanej učiteľom/spoluţiakom. Nácvik hádzania lopty učiteľovi, spoluţiakovi. 

Hádzanie lopty do terča, na cieľ, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. 

Prehadzovanie lopty cez nízke prekáţky.  

Gymnastické cvičenia – prechod po lavičke s obratom. Chôdza po šikmej ploche, napr. po 

zavesenej lavičke. Výskok na 2 – 3 diely švédskej debny zo vzporu kľačmo, z kľaku drep 

a stoj, prechod po lavičke s obratom, v sede, prípadne v ľahu vzad zdvíhanie plnej lopty. 

 

Základy akrobatických cvičení 

Kolíska na chrbte z drepu spojného, prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podloţke 

s vystretými nohami. Nácvik kotúľa vpred zo širokého stoja rozkročného.  
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Sezónne činnosti 

V zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, prípadne šmýkanie, 

sánkovanie sa na miernom svahu. V jarnom a v letnom období turistika, podľa moţností 

v ktoromkoľvek ročnom období plávanie. 
 

Kolektívne činnosti 

Naháňačky. Loptové hry s jednoduchými pravidlami.  

 

Hudobno – pohybové hry 

Rytmizovaná chôdza a beh v rôznom tempe udávanom učiteľom. Striedanie chôdze a behu 

podľa hudobného sprievodu (zvýraznený rytmus). Riekanky, detské pesničky spojené so 

symbolizáciou pohybov a aktivít. Nácvik točenia vo dvojiciach pri drţaní sa za ruky 

v kombinácii učiteľ  a ţiak. 

 

Kondičné a relaxačné cvičenia 

Utvrdzovanie nacvičených cvikov z predchádzajúcich ročníkov. 

 

PROCES 

Aktivity sú zamerané na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov  

Výber telovýchovných aktivít je taktieţ zameraný na upevňovanie uţ nadobudnutých 

schopností a zručností jednotlivých ţiakov, doteraz vykonávaných pohybových aktivít a na 

ich rozširovanie.  
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Príloha B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

PRE 1. a 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO  

POSTIHNUTIA 

S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM 
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SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA 

PRE 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO  

POSTIHNUTIA  
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Vyučovanie slovenského jazyka pre ţiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 

v špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským sa orientuje výlučne na 

konverzáciu. Hlavným cieľom vyučovania slovenského jazyka  je, aby ţiaci boli schopní 

vnímať a pouţívať iný, neţ materinský jazyk, rozumieť najbeţnejším pojmom, výrazom 

a výzvam v slovenskom jazyku, vyjadrovať svoje potreby a poţiadavky v slovenskom jazyku, 

ktoré sú nevyhnutné na komunikáciu v beţnom ţivote.  

Pri vyučovaní slovenského jazyka sa plnia ciele, po dosiahnutí ktorých bude dieťa so 

stredným stupňom mentálneho postihnutia schopné vnímať slovenský jazyk ako komunikačný 

prostriedok, aby bolo schopné reagovať na nadväzovaný kontakt a vyjadriť svoje potreby. 

Ţiaci sa učia predstaviť seba a svoju rodinu; naučia sa povedať svoju adresu; pomenovať 

najdôleţitejšie inštitúcie v svojom najbliţšom okolí; poznať základné termíny týkajúce sa 

školy; poznať časové pojmy a počtové pojmy do 20; vedieť sa vyjadriť u lekára; poznať 

názvy potravín; pomenovať domáce zvieratá; recitovať slovenské riekanky, spievať slovenské 

pesničky.  
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5. ROČNÍK 

CIELE 

– Upevniť slová z predchádzajúceho ročníka. 

– Rozšíriť slovnú zásobu – podstatné mená, slovesá 

– Reprodukcia slov – ich zopakovanie po pedagógovi. 

– Rozumieť pokynom, otázkam. 

 

OBSAH 

Počúvať jednoduché pokyny (ukáţ, pozri, daj, poď, sadni si, vstaň), otázky pedagóga (Kto?, 

Kde?,  Ako sa voláš?), porozumieť im a reagovať na ne neverbálne, prípadne verbálne. 

Rozširovanie pasívnej slovnej zásoby – podstatné mená, slovesá (primerane schopnostiam 

ţiakov, rovnomerne z kaţdého tematického okruhu). 

Rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby – odpovede na otázky (Kto?, Čo?, Kde je?, Ako sa voláš?) 

jedným slovom – opakovanie po pedagógovi, prípadne samostatne. 

Vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu „áno, nie“ 

Tematické zameranie rozvoja komunikačných schopností 

Rodina (ako sa volám, členovia rodiny: mama, otec, brat, sestra, babka, dedko). 

Škola (pojmy – škola, trieda; pomenovanie niektorých učebných pomôcok, oslovenie 

zamestnancov školy). 

Príroda (pojmy: jar, leto, jeseň, zima; pomenovanie niektorých domácich zvierat (napr. 

mačka, pes, krava, sliepka) 

Orientácia v čase a matematike (pojmy: dnes, zajtra, včera; vymenovať dni v týţdni, 

číslovky podľa aktuálnych vedomostí)  

Obchod, nakupovanie (pojmy: obchod; pomenovanie názvy niektorých potravín (napr. 

chlieb, mlieko, maslo, syr mäso, ovocie, zelenina) 

Zdravie (pojmy: zdravý, chorý, bolí, lekár, sestrička, liek; pomenovať hlavné časti tela (napr. 

hlava, ruky, nohy)  

Naša vlasť (povedať svoju adresu). 

 

 

PROCES 

Nácvik podstatných mien striedame s nácvikom slovies – pokynov. Slovesá označujúce 

činnosť, ktorú vykonávajú postavy na obrázku, zaradíme aţ vtedy, keď ţiak rozumie 

slovesám  - pokynom. Slová „áno, nie  ukáţ, pozri, daj, poď, sadni si, vstaň“ postupne po 

jednom pridávame do nášho rečového prejavu na hodine slovenského jazyka, t.j. nevyčleníme 

ich ako samostatný tematický okruh, ale pripájame ich k tematickým okruhom podstatných 

mien. 
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MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

PRE 1. A 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO  

POSTIHNUTIA  
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 
Vyučovanie maďarského jazyka a literatúry pre ţiakov so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia je základom celej výchovy a vzdelávania, pretoţe si ţiaci osvojujú učebný obsah 

všetkých zloţiek výučby v materinskom jazyku t.j. v maďarskom jazyku Zvládnutie 

výchovno-vzdelávacích úloh maďarského jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie 

úloh ostatných vyučovacích predmetov.  

Cieľom vyučovania maďarského jazyka a literatúry je vybaviť ţiakov základnými poznatkami 

a praktickými zručnosťami, ktoré im umoţňujú zapojiť sa do spoločenského ţivota.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163 

1. ROČNÍK 
Čítanie, písanie 

 

CIELE 

– Vytvoriť predpoklady na vyučovanie čítania, písania,  

– klásť dôraz na rozvoj grafomotorických zručností a zvládnutie malých písmen a z nich 

utvorených slabík, 

– rozvíjanie slovnej zásoby. 

 

OBSAH 

Čítanie 

- Príprava, motivácia ţiakov na čítanie (oboznámenie ţiakov s leporelami a knihami). 

- Tvorenie jednoduchých viet, chápanie obsahu viet. 

- Grafické znázornenie slov vo vete. 

- Hlásky a písmená a, A, á, Á, o, O, ó, Ó. 

- Delenie slov sluchom na slabiky s vyuţitím riekaniek a vyčítaniek. 

- Skladanie slov zo slabík sluchovou metódou. 

Písanie 

- Nácvik správneho drţania písacích potrieb. 

- Horné a dolné oblúky oboma smermi. 

- Horné a dolné oblúky (opakovane). 

- Vodorovné čiary (zľava doprava). 

- Zvislé a šikmé čiary (zhora nadol a zdola nahor). 

- Krúţenie okolo stredu. 

- Krúţky, ovály, vlnovky, slučky. 

Rozvíjanie slovnej zásoby 

- Pomenovanie predmetov, javov, dejov. 

- Tvorenie otázok a odpovedí. 

- Tvorenie viet. 

- Podporovanie samostatného vyjadrovania. 

- Rozprávanie podľa obrázku. 

- Rozprávanie krátkeho príbehu. 

- Rozhovor na danú tému. 

 

PROCES 

Ţiaci v 1. ročníku si osvoja samohlásky a, á, o, ó. Pri vyvodzovaní písmen sa pouţívajú 

obrázky, riekanky a znázorňovanie písmen pohybom. Poradie osvojovaných písmen si určuje 

učiteľ podľa poradia písmen v pouţívanej učebnici.  

Súčasťou vyučovania písania je rozvíjanie grafických schopností ţiakov, rozvíjanie 

grafomotorických zručností. Hodiny písania rozdeľujeme na menšie časové jednotky, aby 

ţiaci písali niekoľkokrát týţdenne. Sústavne dbáme na správne drţanie písacích potrieb 

a správne sedenie pri písaní. Pri rozvíjaní grafomotorických zručností ţiakov začíname od 

veľkých prvkov a prípravných cvikov. Veľký dôraz kladieme na motiváciu.  
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5. ROČNÍK 

Čítanie, písanie 

CIELE 

- Postupne osvojovať si hlásky a písmená,  

- čítať dvojslabičné slová a jednoduché, krátke texty s porozumením, 

- klásť dôraz na rozvoj grafomotorických zručností a zvládnutie malých a veľkých písmen 

a z nich utvorených slabík, slov. 

 

OBSAH 

Čítanie  

- Postupné osvojovanie hlások a písmen  p, P, r, R, j, J, f, F, h, H, d, D, g, G. 

- Čítanie dvojslabičných slov s otvorenými i zatvorenými slabikami. 

- Čítanie jednoduchých, krátkych textov s porozumením. 

Písanie 

- Písanie malých písmen, ktoré sa ţiaci učia čítať (p, r, j, f, h, d, g).  

- Písanie veľkých písmen C, U, Ú, Ü, Ű, V, J, E, É. 

- Písanie slabík s precvičovanými písmenami. 

- Písanie slov s jednoduchým hláskovým zloţením. 

- Odpisovanie a prepisovanie slabík a slov jednoduchého hláskového zloţenia. 

 

PROCES 

V čítaní si ţiaci osvojujú ďalšie veľké a malé tlačené písmená, ktoré čítajú v dvojslabičných 

slovách z otvorených a zatvorených slabík. Okrem tlačených textov si ţiaci osvojujú čítanie 

písaných písmen, slabík a slov, hneď ako sa s nimi oboznámia v písaní. Poradie osvojovaných 

písmen si určuje učiteľ podľa poradia v pouţívanej učebnici. 

Rozvíjanie grafomotorických zručností je súčasťou vyučovania aj v 5. ročníku. Uvoľňovacie 

cviky, nácvik prvkov písmen, prípadne písmená môţu byť zaradené ako samostatné práce 

v priebehu iných zloţiek výchovy. Počet a poradie písmen môţe učiteľ meniť podľa 

individuálnych schopností ţiakov. 
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1.   Ciele výchovy a vzdelávania  

 

Cieľom primárneho vzdelávania ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia je  

 umoţniť ţiakovi spoznávať svoje vlastné rozvojové moţnosti, postupovať pri jeho 

vzdelávaní podľa vlastných schopností, individuálnym tempom,  

 prispievať k maximálnemu rozvoju osobnosti ţiaka, primerane k jeho schopnostiam 

a predpokladom, 

 pripraviť ţiaka na beţný ţivot primerane k jeho schopnostiam. 

 

 

2.   Stupeň vzdelania 

 

Primárne vzdelanie získa ţiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre ţiakov  

s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom 

o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou (ISCED 1). 

 

 

3.   Profil absolventa 

 

Absolvent by mal dosiahnuť čo najširší a najrozsiahlejší záber v jednotlivých oblastiach podľa  

jeho individuálnych psychických a fyzických moţností a schopností. 

Čiastočne aţ úplne samostatne vykonávať sebaobsluţné činnosti (signalizovať potrebu, 

hygienické návyky, spolupracovať pri obliekaní a vyzliekaní, stolovanie,...). 

Mať vybudované sociálne vzťahy v uţšom (trieda, škola, učitelia, asistenti, spoluţiaci atď.) 

a širšom (mimo zariadenia školy) sociálnom prostredí. 

Úroveň vedomostí je ovplyvnená individuálnymi moţnosťami a schopnosťami ţiaka (intelekt, 

pridruţené postihnutia,...). 

Absolvent na základe výsledkov svojich individuálnych schopností sa môţe zaradiť do 

praktickej školy (podľa moţností a schopností jednotlivcov) . 

 

Absolvent programu primárneho vzdelávania získa predpoklady, aby v rámci svojich 

moţností dokázal komunikovať, spolupracovať. Má osvojené základy pouţívania 

materinského, štátneho jazyka, základy seba obsluţných činností, má osvojené tieto kľúčové 

kompetencie (spôsobilosti): 

a)  sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 vyjadruje sa ústnou, písomnou formou podľa svojich schopností,  adekvátne 

stupňu postihnutia, 

 v materinskom jazyku na prijateľnej úrovni rozumie hovorenému slovu (textu),  

 dokáţe určitý čas počúvať, reagovať a vyjadriť svoj názor, 

b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 dokáţe pouţívať základné matematické myslenie na riešenie rôznych ţivotných 

situácií podľa svojich schopností, 

c)   kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 vyuţíva základné informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 
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 komunikuje pomocou elektronických médií s pomocou učiteľa, 

 vie pouţívať  vyučovacie programy, 

d)   kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť 

 osvojuje si postupy potrebné na získavanie nových poznatkov,  

 teší sa z vlastných výsledkov, 

e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 vníma problémové situácie v triede, oboznamuje sa s nimi, s pomocou pedagóga 

sa ich pokúša riešiť, 

f)   osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 uvedomuje si, ţe má svoje práva a povinnosti, má osvojené základy pre spoluprácu 

v skupine, 

 uvedomuje si svoje vlastné potreby a vyuţíva svoje moţnosti, 

 vníma, resp.  si uvedomuje význam pozitívnej klímy v triede a svojím konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

 je pripravený na reálny ţivot tak, aby sa dokázal (s  výraznou a sústavnou 

podporou) zaradiť do daných ţivotných podmienok a dosiahol primeranú kvalitu 

ţivota, 

 pomenováva alebo inak vyjadruje svoje pocity, prejavuje čo najviac samostatnosti 

v sociálnom prostredí, 

g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi   

            kultúry 

 dokáţe sa vyjadrovať podľa svojich schopností na úrovni základnej kultúrnej 

gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,  

 je oboznámený so základnými pravidlami a zvykmi súvisiacimi s úpravou 

zovňajšku človeka. 

 

 

4. Vzdelávacie oblasti 

 

Obsah primárneho vzdelávania pre ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania 

a z kľúčových kompetencií. 
 

ZÁKLADNÉ PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH PRE ŢIAKOV  S ŤAŢKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM 

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA.  ISCED 1– PRIMÁRNE VZDELÁVANIE  
 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ 
 

PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH  SCHOPNOSTÍ 

ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ 

PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ VECNÉ UČENIE 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA / 

NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA  

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 
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ZDRAVIE A POHYB ZDRAVOTNÁ TELESNÁ VÝCHOVA 

5. Charakteristika, špecifiká a dĺţka vzdelávania a podmienky prijímania 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

– Ţiaci s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia sa vzdelávajú podľa 

individuálnych vzdelávacích programov. Pri organizácii vyučovania sa odporúča 

predovšetkým blokové vyučovanie. 

– V prípade, ţe ţiak zvládol obsah  vzdelávania a splnil  kritéria na prijatie  do 

špeciálnej základnej školy - variant B, môţe tam byť preradený.  

– Ţiakovi s ťaţkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

a narušenou komunikačnou schopnosťou (symptomatickou poruchou reči) poskytuje 

individuálnu alebo skupinovú logopedickú intervenciu školský logopéd. 

 

Ţiaci s ťaţkým stupňom alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia môţu byť 

vzdelávaní 

a) v špeciálnych základných školách, 

b) v špeciálnych triedach pre ţiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole alebo 

v domove sociálnych sluţieb, 

c) v triedach základnej školy spolu s inými ţiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94 

ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z).  

 

Dĺţka vzdelávania 

 Vyučovací  čas  ţiaka  je  20  hodín  týţdenne. 

 Vyučovacie  hodiny vzhľadom na  psychické osobitosti  detí sú členené do kratších 

časových úsekov.  

 Dĺţka časových úsekov sa  stanovuje individuálne. 

 

Podmienky prijímania  

Podmienky prijímania ţiaka do špeciálnej základnej školy určuje § 7 ods. 1 aţ  4 vyhlášky č. 

322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.  

 

 

6.   Vzdelávacie štandardy  
 

Pre ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia nie sú vypracované 

vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru postihnutia ţiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 169 

 

7. Rámcové učebné plány 
 

ISCED 1 

Rámcový učebný plán pre ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským alebo vyučovacím jazykom 

národnostných menšín  
 

Štátny vzdelávací program 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet/ 

ročník  

P
R

ÍP
R

A
V

N
Ý

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Spolu 

Jazyk 

a komunikácia 

rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 38 

rozvíjanie 

sociálnych zručností 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 18 

rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 15 

             71 

Príroda 

a spoločnosť  

vecné učenie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

             11 

Človek 

a hodnoty   

etická výchova 

/náboţenská 

výchova   

       

1 1 1 1 4 

             4 

Matematika  

a práca s 

informáciami 

matematika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

informatická 

výchova 

       0,5 0,5 0,5 0,5 2 

             24 

Človek a  svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 

2 2 2 2 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 27 

             27 

Umenie 

a kultúra 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

             22 

Zdravie 

a pohyb  

zdravotná telesná 

výchova 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

             33 
 

Spolu povinná 

časť  
18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 192 

 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné 

hodiny 

 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 28 

Spolu : povinná  časť + voliteľné 

hodiny  

20 

 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220 
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Poznámky 

1. Počet týţdenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre 

kaţdý učebný plán. Taktieţ celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môţe 

zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti ţiakov so 

zdravotným znevýhodnením môţe škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie 

vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, 

zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými 

organizačnými formami (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.).  

3. Predmety s časovou dotáciou 0,5 hodiny týţdenne je moţné vyučovať ako 

jednohodinové kaţdý druhý týţdeň alebo ich spojiť blokovou výučbou. 

4. Predmet pracovné vyučovanie je moţné vyučovať v dvojhodinových celkoch. 

5. Predmet výtvarná výchova je moţné vyučovať v dvojhodinových celkoch kaţdý druhý 

týţdeň. 

6. Pri vyučovaní predmetu informatická výchova  spravidla pri počítači sedí jeden ţiak. 

 

 

8.   Vyučovací jazyk 

 

Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky alebo vyučovací jazyk 

národnostných menšín. 

 

 

9.   Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy  

a vzdelávania  

 

Formy organizácie výchovy a vzdelávania 

 dennou formou (poldenné v dopoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných 

dní v týţdni), 

 formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

 

 

10. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní 

 

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: 

„Ţiak (ţiacka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“. Ak ţiak ukončil povinnú školskú 

dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to nasledovne: „Ţiak 

(ţiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku.“.  

 

 

11. Povinné personálne zabezpečenie  

 

Pedagogickí zamestnanci 

– spĺňajú kvalifikačné poţiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,  
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– preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré vyuţívajú pri pedagogickej 

komunikácii, motivácii ţiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení,  pozitívnom riadení 

triedy, 

– riadia svoje sebarozvíjanie a celoţivotné vzdelávanie v odbornej oblasti 

a osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej 

a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho 

riešenia problémov. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

– svojimi manaţérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú 

predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou 

klímou a podporujúcim prostredím, 

– starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu 

a vytvárajú pre tento ich rast podmienky, 

– sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by 

nepriaznivo ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie. 

Asistent učiteľa 

– pracuje v  triede, ktorú navštevuje ţiak alebo viac ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým 

stupňom mentálneho postihnutia, ak si to vyţaduje výchova a vzdelávanie príslušného 

ţiaka  v závislosti od závaţnosti jeho postihnutia.  

Školský logopéd 

 logopéd s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou platnou v rezorte školstva, 

 vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, terapie a prevencie 

ţiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Poskytuje odborné poradenstvo 

a konzultácie zákonným zástupcom ţiakov a pedagogickým zamestnancom škôl 

a školských zariadení.  

Školský psychológ 

 vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, terapie a prevencie 

ţiakom s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. 

Rehabilitačný pracovník /Fyzioterapeut 

 zabezpečuje podľa potreby ţiakom špecifické cvičenia. 

Pomocný zdravotnícky personál 

 poskytuje individuálnu pomoc ţiakovi s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia pri sebaobsluhe. 

 

12. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie  

 

Materiálno-technické vybavenie tried napomáha dosahovať stanovené ciele primárneho 

vzdelávania a zároveň podporuje komplexný  proces výchovno-vzdelávacej   rehabilitácie 

ţiakov. 

Dôleţitá je úprava širšieho prostredia, jeho členenie na:  relaxačnú časť, zmyslovú záhradu a 

fyzioterapeutickú časť. 
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Trieda nemôţe mať charakter beţnej triedy, jej vybavenie musí zodpovedať stanoveným 

cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu. Je nutné vybaviť ju základnými špeciálnymi 

učebnými pomôckami, na relaxačnú aj vzdelávaciu činnosť.  

Priestorové zabezpečenie 

– samostatná rehabilitačná miestnosť, 

– logopedická miestnosť s vybavením, 

– bezpodnetová miestnosť, 

– špeciálne vybavená počítačová miestnosť, 

– kuchynský kútik, 

– hygienická miestnosť s kompletným vybavením, 

– bezbariérové priestory (toalety, nájazdy do vchodov, výťah - plošina...). 

 

Vzdelávacie pomôcky - počítače, interaktívna tabuľa, hlavové ukazovátko, dotyková 

obrazovka,  modelovacie hmoty, maliarske stojany, CD prehrávač, pracovné stoly, hmatové 

dosky, zvukové zariadenia, Orffovo inštrumentárium, zabezpečenie prostriedkov na uľahčenie 

komunikácie (piktogramy, obrázková abeceda, posunková reč, prstová abeceda,...). 

Kompenzačné pomôcky - audiovizuálne pomôcky, stoličky Aris, špeciálne počítačové 

doplnky. (invalidný vozík, G-aparát, polohovacie stoly,...). 

Relaxačné pomôcky - polohovacie leţadlá, vodná posteľ, pieskové stoly, masáţne 

koberčeky, fit lopty. 

Pomôcky osobnej hygieny - pult na prebaľovanie. 

 

13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

 Vhodná štruktúra pracovného a odpočinkového reţimu ţiakov a učiteľov, s dostatkom 

relaxácie a aktívneho pohybu, 

 vhodný reţim vyučovania s ohľadom na hygienu učenia a vek ţiakov, 

 vhodný stravovací a pitný reţim (podľa vekových a individuálnych potrieb ţiakov), 

 zdravé prostredie tried a ostatných priestorov školy – podľa platných noriem (svetlo, 

teplo, bezhlučnosť, čistota, vetranie, veľkosť sedacieho a pracovného nábytku, 

hygienické vybavenie priestorov), 

 dodrţovanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu  a pouţívanie iných škodlivín v škole, jej 

okolí,  

 ochrana ţiakov pred úrazmi, 

 vhodne upravené priestory školy pre bezpečný pohyb ţiakov, 

 výrazne označené všetkých nebezpečných predmetov a vyuţívaných predmetov, 

pravidelná kontrola zariadenia z hľadiska ich bezpečnosti, 

 dostupnosť prostriedkov prvej pomoci (lekárnička), kontakt na lekára a iné špeciálne 

sluţby ,praktická schopnosť pedagóga poskytnúť prvú pomoc. 

 

14. Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov 

 

Školský vzdelávací program pre ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia je vypracovaný na základe tohto vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou 

Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie (ISCED 1).  

Školský vzdelávací program je vypracovaný pre kaţdého ţiaka osobitne a tvorí súčasť IVP.  
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Príloha C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA  

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. a 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV S ŤAŢKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM 

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM ALEBO  

VYUČOVACÍM JAZYKOM NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 
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ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1 A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ŤAŢKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA  
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

– U nekomunikujúcich ţiakov vzbudzovať potrebu komunikovať, 

– učiť silu komunikácie prostredníctvom neverbálnych modalít, 

– vytvárať schopnosti nadväzovania očného kontaktu, dávať komunikácii očným kontaktom 

zmysel, 

– vytvárať schopnosti ukazovania, 

– rozvíjať symbolickú reprezentáciu (symbol predmetu reprezentuje predmet), 

– dávať do súvislostí totoţné reálne predmety, 

– zmierňovať rušivé správanie,  spôsobené frustráciou z neschopnosti komunikovať, 

– rozvinúť upriamenie pozornosti na vnímanie predmetov, ktoré obklopujú dieťa v škole 

a na pozorovanie cielenej činnosti učiteľa, 

– utvoriť predpoklady pre vnímanie nakresleného symbolu/obrázka ako dorozumievacej 

jednotky. 

 

OBSAH 

Zmapovaním základných potrieb dieťaťa špecifikovať najfrekventovanejšie potreby a prístup 

k nim obmedziť, resp. vyuţiť ako základ vyjadrovania potrieb. 

Dychové a fonačné cvičenia. Artikulačné cvičenia. 

Rozvoj zmyslového vnímania hovorenej reči. 

Vyjadrovanie potreby: „ešte“, "prosím si" (pri akejkoľvek činnosti, pri akejkoľvek potrebe) 

nadviazaním očného kontaktu, resp. vyvodzovaním očného kontaktu v situácii učenia a jeho 

generalizácia na prirodzené situácie. 

Učenie schopnosti ukazovania. 

Priraďovanie symbolov – zmenšenín reálnych predmetov, k predmetom ktoré reprezentujú 

a naopak 
 

1. ROČNÍK 

CIELE 

– Ukazovanie vyuţívať ako prostriedok vyjadrovania  voľby, 

– zmierňovať rušivé správanie, spôsobené frustráciou z neschopnosti komunikovať, 

– budovať základy receptívneho a expresívneho označovania, 

– rozvíjať symbolickú reprezentáciu (symbol fotografie reprezentuje predmet, príp. symbol 

obrázku reprezentuje predmet), 

– vyjadrovať potrebu piť a jesť, 

– komunikovať základné hygienické potreby, 

– Vedieť manipulovať s obrázkami podľa pokynov, 

– naučiť sa ukladať plošné predmety/kartičky s obrázkami do radu zľava doprava, 

– vedieť ukázať prstom na učiteľom pomenovaný objekt na stole/na obrázku. 

 

OBSAH 

Vytváranie schopnosti vyjadrovania výberu, voľby. 

Priraďovanie rovnakých obrázkov (zobrazujúcich rovnaké predmety, osoby a zvieratá), 

priraďovanie rovnakých obrázkov (zobrazujúcich rovnaké činnosti). 
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Vyjadrovanie špecifických potrieb: piť a jesť nadviazaním očného kontaktu so súčasným 

pouţitím ukazovania na reálne predmety (ak primárne potreby nie sú pre dieťa dostatočnou 

motiváciou zvolíme iné, pre dieťa motivujúce potreby, ktoré musí vyjadriť rovnakým 

spôsobom). 

Rozšírenie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby s prihliadnutím na osobitosti ţiaka. 

Príprava na čítanie – oboznámenie sa s leporelami, knihami. 

Nácvik správneho sedenia pri manipulácii s drobnými predmetmi, šablónou, papierom, 

kniţkou, písacími a kresliacimi potrebami. 

Rozvíjanie základných schopností súvisiacich s akceptovaním a vnímaním činností 

a predmetov dôleţitých pre osvojovanie si práce s písmenami – vnímanie tvaru, obrysu, 

ukladanie drobných predmetov vedľa seba (zľava doprava), vytváranie určených medzier 

medzi nimi a pod., 

Upriamenie pozornosti na určený predmet, obrázok s určitou jeho vlastnosťou, 

pomenovávanie predmetov, javov, činností. 

 

PROCES 

Vyuţívanie metód a techník augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK) – posunky, 

prstová abeceda, obrázkové systémy, piktogramy a iné; systémy pouţívajúce multimediálnu 

techniku.  

 

5. ROČNÍK 

CIELE 

– Rozvíjať expresívne vyjadrovanie potrieb symbolmi, 

– vyjadrovať potrebu nasýtiť hlad a smäd prostredníctvom komunikačného symbolu na 

úrovni primeranej porozumeniu nezávisle na situačnom kontexte, 

– spontánne komunikovať hygienické potreby, nezávisle na situačnom kontexte, 

– zlepšovať schopnosť abstrakcie pouţívaných komunikačných prostriedkov, 

– vedieť čítať jedno a dvojslabičné slová pozostávajúce z nacvičovaných písmen, 

– podieľať sa na reprodukcii textu – vedieť odpovedať na otázky k vypočutému textu alebo 

vybrať na jej základe správny obrázok. 

 

OBSAH 

Vyjadrovanie širokého repertoáru potrieb ukazovaním na symboly úrovne adekvátnej úrovni 

myslenia ţiaka; 

Zámerné modelovanie situácií evokujúcich vyjadrenie určitých potrieb, s cieľom prejaviť 

spontánne beţné fyziologické potreby - nezávisle na komunikačnej situácii (vyradiť 

z denného reţimu symboly aktivít: jesť, WC a pod.); 

vyuţívanie neverbálnej komunikácie s dieťaťom aj na plánovanie najbliţších aktivít 

(spočiatku aktuálneho dňa,  ďalšieho dňa,  postupne vzdialenejšieho časového úseku); 

Opakovanie a utvrdzovanie čítania písmen a slov vyučovaných v predchádzajúcom ročníku. 

Hláska a písmeno  a, A. 

Slabiky ma, Ma. 

Samohlásky e, i, o, u. 

Skladanie slabík do slov. 
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Počúvanie čítania krátkeho literárneho útvaru podporeného ilustráciami. 

Nácvik jednoduchých odpovedí na otázky súvisiace s prečítaným textom, vyhľadávanie 

ilustrácií súvisiacich s prečítaným textom, 

Vyhľadávanie kľúčových slov alebo obrázkov súvisiacich s vypočutým textom podľa 

učiteľovho napovedania. 

samostatný výber a priraďovanie slov k ilustráciám súvisiacich s prečítaným textom. 

Nácvik písania nových písmen zo zloţky čítanie, opakovanie a utvrdzovanie písania písmen a 

slabík, slov doteraz vyučovaných, ich odpisovaním podľa predpísaného vzoru. 

 

 

PROCES 

Pri písaní písmen a slov ţiak píše písané tvary písmen len v prípade, ţe to zvláda bez väčších 

problémov, v prípadoch, kde písanie písaných tvarov písmen je pre ţiaka komplikáciou, 

upúšťa sa od neho.  
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ROZVÍJANIE  SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ  

PRE PRÍPRAVNÝ, 1 A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ŤAŢKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Z oblastí, ktoré sú pri mentálnom postihnutí poškodené, je najmarkantnejšie poškodenie 

v oblasti sociálnych zručností a komunikačných schopností. Rozvíjanie sociálnych zručností 

je preto jedným zo základných cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu detí s mentálnym 

postihnutím.  

Cieľom predmetu rozvíjanie sociálnych zručností je vytvorenie, resp. rozvíjanie 

komunikačných schopností s atribútmi prostriedku vyjadrovania potrieb, nadväzovania 

kontaktov, ako aj výmeny informácií a vo vyšších ročníkoch aj vyjadrovanie vlastných 

emocionálnych stavov a ich „čítanie“ zo správania iných ľudí . 

Prvoradým cieľom vzdelávania  je sociálne správanie zodpovedajúce veku dieťaťa, úrovni 

jeho schopností, resp. rozvíjanie a učenie základných predpokladov týchto zručností.   

Neoddeliteľnou súčasťou sociálneho správania sú schopnosti, ktoré napomáhajú sociálnej 

integrácii, tzv. integračné zručnosti, t.j. nadväzovanie a udrţanie vzťahov, trávenie voľného 

času atď.,  a v neposlednom rade samoobsluţné schopnosti. Integráciu v dospelosti 

ovplyvňujú schopnosti postarať sa o seba, o domácnosť.  

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie sociálnych zručností sa na rozvíjaní 

a upevňovaní sociálnych zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety, najmä rozvíjanie 

komunikačných schopností a pracovné vyučovanie. 

 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

– Vyvolávať situácie krátkych interakcií s učiteľom, 

– vytvárať predpoklady k spolupráci v samoobsluhe. 

 

OBSAH 

Spolupráca pri vyzliekaní niektorých častí oblečenia a aspoň naznačenie obliekania 

(nastavenie ruky do rukáva, nasunutie nohy do topánky a pod.), pri umývaní rúk, tváre a ich 

utieraní, pri čistení zubov, ako aj pri fúkaní/ utieraní nosa a pouţívaní toaletného papiera, 

Napodobňovanie činnosti dospelého (napr. upratovanie, obliekanie). 

Nechať si viesť ruky pri jedení (pouţívanie lyţice a vidličky vedením rúk). 

Reagovanie na výzvu inej osoby (napr. podanie predmetu). 

 

 

1. ROČNÍK 

 

CIELE 

– Rozvíjať spoluprácu pri vykonávaní hygienických návykov, 

– rozvíjať spoluprácu pri stravovaní, 

– rozvíjať základy sociálnych interakcií, 
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– rozvíjať základy neverbálnej imitácie, 

– vytvárať základné zručnosti - predpoklady domácich zručností. 

 

OBSAH 

Vyjadrovanie potreby: piť a jesť nadviazaním očného kontaktu so súčasným pouţitím 

ukazovania na predmetné symboly. 

Vyjadrenie potreby ísť na WC (na malú i veľkú potrebu) prostredníctvom reálneho 

komunikačného symbolu, resp. predmetného symbolu. 

Spolupráca pri obliekaní (a vyzliekaní) niektorých jednoduchých častí oblečenia, ak ich má 

dieťa pripravené.  

Spolupráca pri vykonávaní hygienických návykov, pri umývaní rúk, tváre, ich utieraní, pri 

čistení zubov, fúkaní nosa a pouţívaní toaletného papiera. 

Spolupráca pri stravovaní: samostatné pouţívanie lyţice a vidličky, naznačovanie pouţívania 

noţíka na naberanie a naznačovanie krájania jedla, samostatné pouţívanie servítky. 

Priraďovanie rovnakých farieb (vývinovo: červená - modrá, zelená - ţltá - oranţová, hnedá - 

čierna - ruţová - sivá, biela). 

Priraďovanie rovnakých tvarov (vývinovo: kruh - štvorec, trojuholník - obdĺţnik, 

kosoštvorec). 

Otváranie a zatváranie rôznych balení, v ktorých sú uloţené potraviny a veci pouţívané v 

domácnosti (nádoby, škatule, tuby, vrecká atď.). 

Nalievanie z dţbánu, prestieranie pre seba samého minimálnou pomocou učiteľa. 

 

 

5. ROČNÍK 

CIELE 

- Rozvíjať schopnosť čakať na uspokojenie potrieb, 

- vyjadrovať súhlas a nesúhlas prijateľným spôsobom, 

- zlepšovať schopnosti kooperatívnej spolupráce v rámci skupiny detí, 

- byť samostatnejší  spontánnejší v nadväzovaní, udrţaní a ukončení sociálnych interakcií 

s inými deťmi  

- učiť sa vedomosti o sebe samom a sprostredkovať ich okoliu sociálne prijateľným 

spôsobom, 

- rozširovať hygienické návyky a domáce zručnosti podľa individuálnych potrieb, kapacít 

kaţdého dieťaťa. 

 

OBSAH 

Vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu v sociálnych situáciách s dospelým, aj inými deťmi. 

Učiť sa základné osobné údaje/ informácie o sebe samom a ich vyjadrovanie primeranými 

komunikačnými prostriedkami v adekvátnych situáciách (ako sa dieťa volá, kde býva, kedy sa 

narodilo, či má súrodenca atď.). 

Osvojovanie si základných pravidiel spoločenského správania sa (prosba, pozdrav, 

ospravedlnenie). 

Starostlivosť o obľúbené hračky. 
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ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ  

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV S ŤAŢKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM 

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 182 

 

CHARAKTERSITIKA PREDMETU  

 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na rozvíjaní 

a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety, najmä 

výtvarná výchova.  

Vzhľadom na to, ţe od prevaţnej väčšiny ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia  nie je moţné vyţadovať písanie písaným písmom a pre ich praktický 

ţivot táto forma písma nemá praktický význam, je vhodné naučiť ich dorozumieť sa 

písomnou formou pri pouţití písmen veľkej tlačenej abecedy.  

K nácviku písmen malej a veľkej písanej abecedy pristupujeme len u detí s vhodnými 

dispozíciami na túto činnosť. Nácvik písaných tvarov písma vtedy nacvičujeme súčasne 

s nácvikom ich čítania. 

Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a písania  okrem 

písacích nástrojov (hrubé voskové farby, kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr pero), kartičiek 

s písmenami a obrázkami, je vhodné vyuţívať reliéfne makety jednoduchých geometrických 

a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými 

obrázkami, ktoré sa vloţia do fólie, na ktorú ţiak zmazateľnou fixkou môţe dopĺňať 

vynechané písmená, slová. 

 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

- Vytvárať základné predpoklady pre rozvíjanie zručnosti písania, 

- rozvíjať hrubú motoriku, 

- rozvíjať jemnú motoriku. 

 

OBSAH 

Cibrenie motoriky rúk nasledujúcimi činnosťami: mávanie, tlieskanie, hladkanie, 

odhadzovanie lopty, chytanie lopty. 

Zlepšovanie schopnosti imitácie pohybov rúk prostredníctvom imitácie hrubomotorických 

pohybov rúk, „hrania“ na jednoduchých hudobných nástrojoch. 

Činnosti na zlepšovanie hrubej motoriky a koordinácie: kráčať dookola, chodiť „cez“, stúpať, 

klesať, podliezať, behať, skákať znoţmo, skákať striedavo na jednej nohe, chodiť po čiare, 

imitovať tvary chodidlami, prstami, vytvárať rôzne tvary  chodidlami, dlaňami (do farby, 

piesku). 

 

 

1. ROČNÍK 

CIELE 

– Zlepšiť hrubú a jemnú motoriku rúk, 

– zlepšiť jemnú motoriku prstov. 
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OBSAH 

Driblovanie s loptou, šitie jednoduchých stehov, navliekanie ihly. 

Hra s prstovými farbami,  pieskom, vodou, plastelínou. 

Hra s kockami, skladanie plošných skladačiek, strihanie, manipulácia s jednoduchými 

„remeselnými a kuchynskými“ detskými nástrojmi, imitovanie zloţitejšieho postavenia 

prstov. 

Uvoľňovacie, relaxačné cvičenia. Nácvik správneho drţania písacích potrieb a správne 

sedenie pri písaní. 

 

5. ROČNÍK 

CIELE 

– Vedieť obkresliť predpísaný tvar obrazca, písmena, 

– nacvičiť napodobňovanie napísania predpísaného tvaru. 

 

OBSAH 

Obkresľovanie makiet s geometrickými a inými tvarmi. 

Obkresľovanie predkreslených čiar v tvare oblúka. 

Obkresľovanie predkreslených jednoduchých geometrických tvarov. 

Obkresľovanie predpísaných písmen preberaných na čítaní: e, m, i, o, u. 

Písanie tvaru preberaných písmen podľa predpísaného vzoru. 

Odpisovanie slov z osobného frekvenčného slovníka vytváraného v predmete čítanie. 
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VECNÉ UČENIE 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ŤAŢKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Vecné učenie je integrovaný predmet v prípravnom aţ 10. ročníku špeciálnej základnej školy 

pre ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, v ktorom ţiaci 

získavajú elementárne poznatky z oblasti prírodovedných a spoločenskovedných odborov. 

Cieľom predmetu je viesť  ţiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti, a to na 

základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe ţivota rastlín, zvierat a ľudí.  

Ţiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami,  vecami, učia sa chápať vzťahy medzi nimi 

a vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou, alebo akýmkoľvek 

prijateľným spôsobom.  

Z prírodovednej oblasti sa ţiaci zoznamujú s charakteristickými črtami ţivej a neţivej 

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien 

v prírode, v ţivote rastlín a ţivočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. V učive usporiadanom podľa ročných období ţiaci poznávajú 

prírodné javy primerané ich chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené 

s činnosťou ľudí a s ich ţivotom.  

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú ţiaci domov, školské prostredie s jeho najbliţším 

okolím, poznávajú dôleţité dopravné značky, zoznamujú sa zo základnými pravidlami 

bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Ţiaci sa systematicky pripravujú na 

účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na ochranu zdravia. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné, individuálne pre kaţdého ţiaka, citlivo 

zváţiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, vhodnú formu 

motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na 

jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci,  vhodné učebné prostredie s optimálnym 

mnoţstvom stimulov. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

– Poznať osobné údaje, 

– orientovať sa v priestore, 

– orientovať sa v čase, 

– spoznávať prírodu v priamom kontakte, 

– orientovať sa v beţných ţivotných situáciách. 

OBSAH 

Základná orientácia 

- Svoje meno, priezvisko, 

- orientácia v priestore: trieda, budova školy, 

- spoznávanie zariadenia triedy, 

- porozumenie najjednoduchším časovým údajom a vzťahom: deň-noc, svetlo – tma, 

- spoznávanie vlastného tela: ukázanie aspoň troch pomenovaných častí svojho tela. 

Poznávanie prírody 
- Domáce zvieratá: pes, mačka, 

- voľne ţijúce zvieratá: myš, medveď, 

- pojmy: vtáky a hmyz, 

- rastliny: kvety a stromy, 

- pozorovanie zmien v prírode: ročné obdobia. 

Orientácia v beţných ţivotných situáciách  
- Verejná doprava: výstup a nástup do dopravného prostriedku, 

- správanie sa v obchode, rozoznať aspoň dva obchody podľa zamerania - potraviny, 

hračky, 

- rozpoznávanie základných potravín, 

- úloha lekára a zdravotnej sestry. 

 

 

1. ROČNÍK 

CIELE 

– Poznať osobné údaje, 

– orientovať sa v priestore, 

– orientovať sa v čase, 

– spoznávať prírodu v priamom kontakte, 

– orientovať sa v beţných ţivotných situáciách. 

 

OBSAH 

Základná orientácia 

- Svoje meno, priezvisko, 

- orientácia v priestore: trieda, budova školy, 

- spoznávanie zariadenia triedy, 

- porozumenie najjednoduchším časovým údajom a vzťahom: deň-noc, svetlo – tma, 

- spoznávanie vlastného tela: ukázanie aspoň troch pomenovaných častí svojho tela. 

Poznávanie prírody 
- Domáce zvieratá: pes, mačka, 
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- voľne ţijúce zvieratá: myš, medveď, 

- pojmy: vtáky a hmyz, 

- rastliny: kvety a stromy, 

- pozorovanie zmien v prírode: ročné obdobia. 

Orientácia v beţných ţivotných situáciách  
- Verejná doprava: výstup a nástup do dopravného prostriedku, 

- správanie sa v obchode, rozoznať aspoň dva obchody podľa zamerania - potraviny, 

hračky, 

- rozpoznávanie základných potravín, 

- úloha lekára a zdravotnej sestry. 

 

 

5. ROČNÍK 

CIELE 

– Poznať osobné údaje blízkych ľudí,  

– orientovať sa v priestore, 

– orientovať sa v čase, 

– poznať niektoré rastliny miestnej oblasti, 

– poznať niektoré zvieratá miestnej oblasti, 

– orientovať sa v beţných ţivotných situáciách. 

 

OBSAH 

Základná orientácia 

- Mená príbuzných. 

- Rozlíšenie ľudí podľa pohlavia, veku: dieťa, dospelý, starý, mladý. 

- Orientácia v čase: ročné obdobia, ich názvy, poznanie názvov dní v týţdni. 

- Orientácia v priestore: rozlišovanie prístupných a neprístupných priestorov, pohybovanie 

sa v priestore podľa pokynov, odkladanie predmetov v priestore. 

- Spoznávanie najbliţšieho okolia školy. 

- Spoznávanie vlastného tela: ukázanie šiestich pomenovaných časti svojho tela na iných. 

Poznávanie prírody 

- Zmeny v prírode podľa ročných období. 

- Zmeny počasia podľa ročných období. 

- Ďalšie domáce zvieratá. 

- Ďalšie voľne ţijúce zvieratá. 

- Niektoré voľne ţijúce vtáky. 

- Izbové a lúčne kvety. 

- Rozoznávanie ihličnatých a listnatých stromov. 

Orientácia v beţných ţivotných situáciách  
- Verejná doprava, cestovanie v dopravnom prostriedku, kúpa cestovného lístka. 

- Telefonovanie: samostatne vytočiť telefónne číslo. 

- Pošta: poslať pohľadnicu, list s pomocou. 

- Obchod: zvládnuť jednoduchý nákup s pomocou, platenie nákupu s pomocou, vedieť 

určiť hodnotu platidla. 

- Vyuţitie sluţieb s pomocou: holičstvo, kaderníctvo. 

- Objednať jedlo a pitie s pomocou,  podľa rady personálu. 

- Oboznámenie sa s ubytovacími zariadeniami: hotel, chata a iné. 
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- Vedieť vyjadriť, opísať bolesť, zdravotný problém, vedieť si odmerať telesnú teplotu. 

- Spoločná návšteva zdravotného strediska. 

- Spoločná návšteva lekárne. 
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MATEMATIKA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ŤAŢKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 

Vyučovanie matematiky sa snaţí poskytnúť všetkým ţiakom spôsobom primeraným ich 

mentálnej úrovni a adekvátnymi formami a metódami také matematické vzdelanie, ktoré im 

umoţní riešiť najnutnejšie problémy a úlohy praktického ţivota. 

Individuálnym prístupom získava ţiak prostredníctvom matematiky základné matematické 

vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností 

a moţností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v ţivote prirodzene aplikovať. 

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný 

na ţiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti ţiaka s ťaţkým alebo 

hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

 

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekáţkou pre efektívne vzdelávanie 

ţiaka.  

Časová potreba a mnoţstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam ţiaka. 

- Je potrebné klásť dôraz nielen na obsah vzdelávania, ale predovšetkým na prístup ku 

ţiakovi, na výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok 

a v neposlednej rade aj na vhodné učebné prostredie.  

- je potrebné zvoliť inú formu sprostredkovania učiva. Môţu to byť rôzne pracovné 

listy, manipulácia s konkrétnymi predmetmi, obrázkami, pracovné úlohy uloţené 

v škatuliach, výučba prostredníctvom počítača a podobne.  

- Záleţí na osobitostiach ţiaka, je potrebné adekvátne reagovať na jeho potreby, 

schopnosti a moţnosti. To si vyţaduje cieľavedomú a namáhavú prácu pedagóga, 

vyuţívajúc jeho vedomostný, kreatívny, flexibilný a ľudský potenciál. 

Učivo má byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného ţiaka 

najprijateľnejšími. Je treba mať na zreteli, ţe nie je podstatné to, aby si ţiak osvojil čo 

najväčšie mnoţstvo učiva, ale aby osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere vyuţívať 

v praktickom ţivote.  
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

CIELE 

– Rozvíjať schopnosť diskriminovať a triediť činnosti beţného denného ţivota, predmety, 

vlastnosti a pod., podľa určitých kritérií, ako predpoklad rozvíjania základných 

matematických zručností a návykov. 

 

OBSAH 

- Porovnávanie predmetov podľa vlastností: veľkosť, farba, tvar, 

- triedenie predmetov podľa vlastností: veľkosť, farba, tvar, 

- priraďovanie predmetov k rovnakým predmetom, napr. topánka – topánka, 

- vyhľadávanie rovnakých predmetov, napr. noha – topánka. 

- skladanie celku z častí. 

 

PROCES 

V prípravnom ročníku si ţiaci prostredníctvom manipulácie s reálnymi predmetmi, 

prostredníctvom reálnych situácii a stavov osvojujú základné logické operácie, ktoré sú 

východiskom pre ďalšie matematické zručnosti.  

Pri výučbe na úvod zaraďujeme úlohu, ktorú má uţ ţiak osvojenú, ktorú rád vykonáva 

a úspešnosťou súčasne pôsobí motivujúco pre zvládnutie ďalších náročnejších úloh. 

Pri triedení predmetov sa snaţíme o to, aby ţiak rozpoznal ich najdôleţitejšie vlastnosti 

a podľa nich ich aj rozdelil. Náročnosť zvyšujeme od ľahko rozlíšiteľných predmetov aţ po 

podobné. Pri priraďovaní predmetov  sa snaţíme, aby si ţiak osvojil vzťah jedného voči 

druhému: rukavica – ruka, noha – topánka, atď. Priraďovanie je základom schopnosti rozlíšiť 

predmety na základe merania. Pri pracovných úlohách vyuţívame predmety reálneho ţivota, 

ktoré ţiak dobre pozná. Z úlohy musí jasne vyplývať čo má ţiak urobiť.  

Náročnosť úloh postupne zvyšujeme, pričom je nutné rozpoznať či ţiak danú úlohu naozaj 

zvládol, či ju nevykonáva len na základe mechanického postupu. Preto je potrebné dané učivo 

aplikovať aj na inú úlohu alebo situáciu. 

 

1. ROČNÍK 

 

CIELE 

– Rozvíjať schopnosť diskriminovať a triediť činnosti beţného denného ţivota, predmety, 

vlastnosti, stavy a pod., podľa určitých kritérií, ako predpokladu rozvíjania základných 

matematických zručností a návykov, 

– pochopiť mnoţstvo 1. 

 

OBSAH 

- Porovnávanie predmetov podľa vlastností: mnoţstvo, veľkosť, farba, tvar, 

- triedenie predmetov podľa vlastností: mnoţstvo, veľkosť, farba, tvar, 

- vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto, 

- orientácia v priestore. Vzťahy: dopredu – dozadu, 

- priraďovanie predmetov k rovnakým predmetom, 

- priraďovanie predmetov k tomu, čo ich dopĺňa, 
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- vyhľadávanie rovnakých predmetov, 

- skladanie celku z častí, 

- pochopenie rozdielu medzi „1“ a veľa, 

- priraďovanie predmetov k číslu 1, 

- priraďovanie čísla 1 k predmetom, 

- čítanie a písanie číslice 1. 

 

PROCES 

Podobne ako v prípravnom ročníku, prostredníctvom triedenia, priraďovania a porovnávania, 

si ţiaci zvyšujú schopnosť zameriavať pozornosť, učia sa všímať si charakteristické vlastnosti 

predmetov, javov, stavov a súvislosti medzi nimi. Individuálne zvyšujeme náročnosť úloh - 

triedenie do dvoch, troch a viac skupín, porovnávanie podľa viacerých kritérií, vynechávanie 

predmetov, ktoré nepatria do výberu, rozhodovanie ktorá vlastnosť je najdôleţitejšia. 

Postupne sa ţiaci zdokonaľujú v zisťovaní podobností a rozdielov, v schopnosti triediť 

predmety podľa funkcií, učia sa vytvárať postupnosti a tak  si zvyšujú schopnosť 

zovšeobecňovania a prenesenia osvojenej situácie do inej.  

 

5. ROČNÍK 

 

CIELE 

– Tvoriť skupiny z rozličných predmetov, 

– oboznámenie sa s tvarmi a povrchmi materiálov, 

– poznať farby, 

– orientovať sa v priestore, 

– pochopiť mnoţstvo 5, 

– vedieť kresliť základné geometrické tvary podľa predlohy. 

 

OBSAH 

- Porovnávanie predmetov podľa vlastností, 

- triedenie predmetov podľa vlastností, 

- vzťahy: väčší – menší, 

- orientácia v priestore, vzťahy: vpravo –vľavo, 

- číslo 5, počítanie do 5, čítanie a písanie číslice 5, 

- priraďovanie predmetov k číslu 5, 

- priraďovanie čísla 5 k predmetom, 

- kreslenie základných geometrických tvarov podľa predlohy, kruh, štvorec, obdĺţnik. 

 

PROCES 

Ţiaci si utvrdzujú získané vedomosti, vytvárajú skupiny z rozličných predmetov podľa danej 

vlastnosti, oboznamujú sa s tvarmi a povrchmi materiálov, učia sa kresliť kruh, štvorec a 

obdĺţnik podľa predlohy. Manipuláciou s predmetmi sa učia pochopiť mnoţstvo 5, priradiť 

ho k číslu a naopak. Učia sa pravo-ľavej orientácii (nácvik vzhľadom k osobe ţiaka).  
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PRACOVNÉ VYČOVANIE 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK 

PRE ŢIAKOV S ŤAŢKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM 

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní ţiakov s ťaţkým alebo 

hlbokým stupňom mentálneho postihnutia z hľadiska:  úspešného sociálneho začlenenia sa do 

spoločnosti, vytvárania sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho 

rozvoja jeho osobnosti a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému ţivotu.  

Pracovné vyučovanie je dôleţitým faktorom pri vytváraní samoobsluţných a  hygienických 

návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a pracovných zručností 

a návykov.  

Pracovné vyučovanie prispieva k uspokojovaniu osobných potrieb ţiaka, k rozvoju jeho 

schopností, moţností a zručností. V kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva k rozvoju 

celej osobnosti ţiaka, a tým sa stáva jeho ţivot zmysluplnejším a nezávislejším. 

Obsah predmetu pracovné vyučovanie sa realizuje v čo najväčšej miere v prirodzených 

podmienkach, v situáciách, v ktorých bude ţiak danú činnosť v reálnom ţivote vykonávať. 

Obsah pracovného vyučovania je členený na zloţky. Toto rozdelenie vychádza zo schopností  

ţiaka osvojiť si obsah daného učiva, a zo schopnosti vedieť ho aplikovať v súčasnom 

i budúcom praktickom ţivote.  

V zloţke sebaobsluţné činnosti ţiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela 

a zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Obsahom zloţky práce v domácnosti je osvojovanie si základných pracovných návykov 

v domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a udrţiavanie poriadku. Súčasťou 

tejto zloţky je aj šitie. Ţiaci nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných 

prác. Súčasťou zloţky sú aj práce v kuchyni. Ţiaci si osvojujú základné znalosti 

o potravinách, a ako udrţiavať poriadok a hygienu v kuchyni. Vo vyšších ročníkoch 

nadobúdajú ţiaci zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál. 

V zloţke práce v dielni si ţiaci osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú 

ich v praktickom ţivote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché 

výrobky. 

Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné individuálne pre kaţdého ţiaka, 

citlivo zváţiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, vhodnú 

formu motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia 

úlohy na jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci,  vhodné učebné prostredie s optimálnym 

mnoţstvom stimulov. 

Ţiaci s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia majú  problémom 

s nedostatočnou motiváciou k činnosti, problémy s pozornosťou a vytrvalosťou. Je potrebné 

pri zadávaní úlohy  pre konkrétneho ţiaka vedieť, čím a ako je ho moţné motivovať a upútať 

jeho pozornosť. Na začiatok práce zaraďujeme ľahkú úlohu, o ktorej predpokladáme, ţe  ţiak 

zvládne,  a ktorá ho môţe motivovať k ďalšej práci. Následne zaraďujeme úlohu alebo 

činnosť, ktorú si má ţiak osvojiť, prípadne utvrdiť. Na záver zaraďujeme úlohu alebo činnosť, 

ktorú má ţiak rád. Nácvik jednotlivých činností nesmie byť samoúčelný, snaţíme sa o to, aby 

ţiak osvojenú činnosť vedel vyuţiť v praktickom ţivote, inak jej osvojenie nemá pre ţiaka 

význam. Jednotlivé pracovné úlohy je potrebné rozdeliť podľa schopností ţiaka na čiastkové 

úlohy, inak by si ju ţiak pre jej náročnosť nemusel vedieť osvojiť.  

Ţiakovi je potrebné poskytovať primeranú pomoc, forma a miera závisí od schopností 

konkrétneho ţiaka. Je potrebné citlivo zváţiť,  ktoré činnosti uţ má ţiak osvojené, aby mu 
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nebola poskytovaná väčšia pomoc ako ţiak v skutočnosti potrebuje, čím by sa brzdil jeho 

ďalší rozvoj. 

Kaţdé zadanie pracovnej úlohy musí byť jednoznačné, zrozumiteľné, aby ţiak vedel, čo má 

urobiť a ako má postupovať. Postupujeme od najjednoduchších úloh k zloţitejším Pracovné 

zaťaţenie musí byť primerané silám ţiakov, nesmie byť tak náročné, aby ţiakov vyčerpalo, 

ale ani príliš jednoduché, lebo by nedostatočne aktivizovalo ich myslenie a v dostatočnej 

miere ich nezamestnávalo. 

Je potrebné zaistiť bezpečnosť ţiakov potrebnými opatreniami, a tieţ nácvikom bezpečných 

pracovných návykov. 

Tak ako aj v iných predmetoch, aj pri výučbe pracovného vyučovania je dôleţité  

zohľadňovať dosiahnutú aktuálnu úroveň ţiaka, aby osvojovanie si nových vedomostí, 

zručností a návykov bolo prirodzeným pokračovaním výučby.  

Pri výbere úloh učiteľ prihliada aj na učebnú látku ostatných predmetov. Nevyhnutnosť 

koordinácie pracovného vyučovania s inými vyučovacími predmetmi vyplýva z podstaty 

rozvoja poznávacích moţností mentálne postihnutých ţiakov. 

Veľmi dôleţitou podmienkou je materiálne zabezpečenie pracovného vyučovania. Sú to 

najmä pracovne a dielne, sklad materiálu, pozemok, dostatok vyhovujúcich nástrojov, 

pracovných a učebných pomôcok a jednotného materiálu pre ţiakov.  

Pracovné prostredie musí vyhovovať hygienickým podmienkam (čistý vzduch, vhodné 

osvetlenie, čistota pracoviska, atď.). K hygienickým podmienkam patrí aj vhodné oblečenie 

na pracovné vyučovanie.. 

Na hodinách pracovného vyučovania sa pouţívajú rôzne učebné pomôcky (vzorový výrobok,  

súbor nástrojov, materiálov, modely, predlohy a iné),  ktoré musia byť primerané mentálnemu 

postihnutiu ţiaka.  
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

CIELE 

– Utvárať základné hygienické návyky, 

– utvárať základné samoobsluţné zručnosti, 

– utvárať základné návyky pri stravovaní, 

– rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

– utvárať základné pracovné zručnosti, 

– poznávať rôzne materiály. 

 

OBSAH 

Sebaobsluţné činnosti 

Spolupráca pri osobnej hygiene. 

Pouţívanie hygienických potrieb. 

Osvojenie si hygienických návykov s pomocou. 

Pouţívanie WC, toaletného papiera. 

Púšťanie vody - páková batéria. 

Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou. 

Obúvanie a vyzúvanie s pomocou. 

Osvojenie si základných stravovacích návykov.  

 

Práce v domácnosti 

Odkladanie predmetov kaţdodenného ţivota na určené miesto s pomocou. 

Odkladanie odevu a obuvi s pomocou. 

Zapínanie a vypínanie osvetlenia. 

 

Práce v dielni 

Oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo. 

Trhanie a krčenie papiera – poznávať vlastnosti papiera. 

Manipulovanie s drevenými kockami.  

Ukladanie kociek na seba, vedľa seba. 

 

PROCES  

Ţiaci prípravného ročníka si v prvom rade osvojujú základné hygienické  a samoobsluţné 

návyky, primerane k svojej úrovni.  

V prípravnom ročníku sa predovšetkým zameriame na činnosti rozvíjajúce jemnú a hrubú 

motoriku: chytanie predmetov prstami, zvyšovanie schopnosti uchopenia a stisku, zdvíhanie 

a prekladanie predmetov rôznej veľkosti a váhy, prenášanie predmetov na väčšiu vzdialenosť, 

ťahanie predmetov počas chôdze, manipulovanie s predmetmi oboma rukami, zbieranie 

malých predmetov pomocou palca a ukazováka a pod. 

Manipuláciou s predmetmi a rôznymi materiálmi, ako je napríklad papier a modelovacia 

hmota, si ţiaci rozvíjajú jemnú motoriku, ktorá je základným predpokladom pre rozvíjanie 

grafomotorických zručností a vykonávanie samoobsluţných a pracovných činností. 
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V prípravnom ročníku sa ţiaci učia triediť, priraďovať a porovnávať predmety, osvojujú si ich 

vlastnosti, učia sa zameriavať pozornosť na to, čo je pri danej úlohe dôleţité.  

Ţiakom je potrebné ukázať na čo je daný predmet určený a snaţiť sa o to, aby si ţiaci osvojili 

jeho primerané pouţívanie.  

 

 

1. ROČNÍK 

CIELE 

– Utvárať  základné hygienické návyky, 

– utvárať základné  samoobsluţné zručnosti, 

– utvárať základné návyky pri stravovaní, 

– rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

– utvárať základné pracovné zručnosti, 

– poznávať rôzne materiály. 

 

OBSAH 

Sebaobsluţné činnosti 

Spolupráca pri osobnej hygiene. 

Pouţívanie hygienických potrieb. 

Osvojenie si hygienických návykov s pomocou. 

Pouţívanie WC, toaletného papiera.  

Púšťať vodu - páková batéria, kohútik. 

Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou. 

Obúvanie a vyzúvanie s pomocou. 

Osvojenie si základných  návykov pri stravovaní. Sedieť určitý čas pri jedle. 

 

Práce v domácnosti 

Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou. 

Odkladanie odevu a obuvi s pomocou. 

Otváranie a zatváranie dverí, zásuviek. 

Zapínanie a vypínanie osvetlenia. 

 

Práce v dielni 

Taktilné oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína a iné. 

Trhanie a krčenie papiera. 

Manipulovať s kockami: ukladanie dvoch kociek na seba, vedľa seba. 

Vkladanie predmetov do otvoru podľa tvaru a iných vlastností. 

Skrutkovanie do perforovanej dosky. 

Skladanie jednoduchého puzzle. 

Navliekanie rôznych predmetov: veľké korále, krúţky a pod. 

 

PROCES 

Naďalej rozvíjame jemnú a hrubú motoriku: chytanie predmetov prstami, zvyšovanie 

schopnosti chopenia a stisku, manipulovanie s predmetmi oboma rukami, prenášanie 

predmetov na väčšiu vzdialenosť, zbieranie malých predmetov pomocou palca a ukazováka, 
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Pri osvojovaní si základných návykov pri stravovaní, sa snaţíme o to, aby ţiak od jedla 

neodbiehal, aby dokázal sedieť určitý čas pri jedle.  

 

5. ROČNÍK 

 

CIELE 

– Zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch, 

– zvyšovať samostatnosť pri základných sebaobsluţných zručnostiach, 

– zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích návykoch, 

– rozvíjať sociálne zručnosti,  

– rozvíjať schopnosť vyuţívať voľný čas, 

– rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

– utvárať základné pracovné zručnosti, 

– poznávať rôzne materiály, 

– poznávať pracovné náradie.  

 

OBSAH 

Sebaobsluţné činnosti 

Zvyšovanie samostatnosti pri osobnej hygiene. 

Pouţívanie hygienických potrieb. 

Osvojenie si hygienických návykov s čiastočnou pomocou. 

Hygiena na WC, splachovanie. 

Muţské a ţenské WC – rozlíšenie. 

Vyzliekanie a obliekanie odevu s miernou pomocou. 

Osvojiť si rozlíšenie prednej a zadnej časti oblečenia. 

Obúvanie a vyzúvanie s miernou pomocou.  

Zapínanie a rozopínanie veľkého gombíka s pomocou. 

Pouţívanie zipsu, patentov. 

Osvojenie si základných stravovacích návykov. 

Samostatné pouţívanie lyţice pri jedle. 

Pouţívanie naberačky. 

Zdvihnutie a  pitie z pohára, ak je pohár drţaný jednou rukou, vedieť ho poloţiť späť na stôl. 

Práce v domácnosti 

Primerané pouţívanie predmetov kaţdodenného ţivota. 

Odkladanie predmetov na určené miesto. 

Odkladanie odevu a obuvi na určené miesto. 

Pouţívanie ramienka na šaty. 

Utieranie prachu podľa pokynov s miernou pomocou. 

Polievanie kvetov podľa pokynov s miernou pomocou. 

Zametanie a utieranie podlahy. 

Pozbieranie odpadkov do koša. 

Základy bezpečnosti v domácnosti, najmä v kuchyni. 

Základy zloţitejšieho prestierania k stolovaniu s miernou pomocou. 

Osvojiť si základy bezpečnosti v kuchyni. 

Udrţiavanie poriadku na stole: odloţiť špinavý riad, rozlíšiť špinavý a čistý riad, odkladanie 

čistého riadu na určené miesto. 

Utieranie a umývanie stola. 
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Natieranie na chlieb. 

Umývanie ovocia a zeleniny. 

Nalievanie nápoja do pohárov, s pomocou. 

Balenie a rozbaľovanie desiaty. 

 

Práce v dielni 

Skladanie, prekladanie a lepenie papiera.  

Rozkladanie a skladanie škatúľ. 

Strihanie s pomocou: drţať a pohybovať s papierom pri strihaní. 

Skladanie mozaiky podľa farby a tvaru, postupnosti. 

Montáţne a demontáţne práce so skladačkami. 

Oboznámenie sa s náradím: kliešte. 

 

PROCES 

Ţiaci si zvyšujú samostatnosť a rozširujú si jednoduché pracovné zručnosti v domácnosti 

a v dielni. 

Pri činnostiach musí byť zaistená bezpečnosť ţiakov, tak isto je potrebné, aby si ţiaci osvojili 

základné bezpečnostné pravidlá. 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ŤAŢKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 

Vo vzdelávaní ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia má 

nezastupiteľné miesto aj predmet výtvarná výchova. Výtvarné aktivity napomáhajú ţiakom  

rozvíjať grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej 

motoriky sa rozvíjajú komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zloţka reči, a aj 

nonverbálna forma komunikácie.  

 

Ciele predmetu výtvarná výchova pre ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako 

vyučovacieho predmetu a zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania ţiakov s touto 

diagnózou: 

– rozvoj jemnej a hrubej motoriky, 

– rozvoj koordinovaného pohybu rúk, 

– rozvoj senzomotorickej koordinácie, 

– rozvoj laterality 

– rozvoj priestorovej orientácie, 

– rozvoj koordinácie oko - ruka, 

– rozvoj pozornosti, 

– rozvoj priestorovej pamäti, 

– rozvoj vnímania, 

– spoločné výtvarné aktivity. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity  výtvarnej výchovy sa prelínajú s cieľmi 

a činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi rozvíjanie 

grafomotorických zručností, rozvíjanie sociálnych zručností a pracovné vyučovanie. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

– Rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

– rozvíjať motoriku rúk a prstov, 

– rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

– rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

– rozvíjať percepciu, 

– rozvíjať zmyslové vnímanie. 

 

OBSAH 

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda) 

- Nacvičovanie uchopenia ceruzky, jej správne drţanie, čmáranie na papier rozličných 

rozmerov, napodobňovanie jednoduchých tvarov. 

Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby) 

- Liatie, kvapkanie,  fŕkanie farby.  

- Hra s farbou: odtláčanie ruky,  prstov, guľôčky z papiera a pod. 

Modelovanie (plastelína, cesto) 

- Manipulácia s modelovacími materiálmi: miesenie, stláčanie, šúľanie, ťapkanie, 

odštipkávanie. 

 

PROCES 

Precvičovanie motoriky rúk a prstov: mávanie, tlieskanie, krúţenie, hladkanie rôznych 

materiálov.  

Ţiaci pozorujú a zbierajú na vychádzkach prírodné materiály: kamienky, halúzky, plody, listy 

a pod., pozorujú ich, triedia a porovnávajú, rytmicky radia, zoskupujú, vtláčajú do vhodných 

materiálov - piesok, hlina, blato, sadra, plastelína. 

 

 

1. ROČNÍK 

 

CIELE 

– Rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

– rozvíjať motoriku rúk a prstov, 

– rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

– rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

– rozvíjať percepciu, 

– rozvíjať zmyslové vnímanie, 

– rozvíjať tvorivosť, 

– podporovať rozvoj grafomotorických zručností.  

 

OBSAH 

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel) 

- Správne drţanie ceruzky, napodobňovanie jednoduchých tvarov.  

- Obkreslenie foriem - bodky, prerušované čiary.  

- Prepisovanie zvislých a vodorovných čiar.  
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- Maľovanky – vyfarbovanie.  

Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby) 

- Liatie, kvapkanie, odtláčanie, fŕkanie farby.  

- Odtláčanie ruky, hra s farbou, dotváranie škvŕn. 

Modelovanie (plastelína, modurit, cesto) 

- Manipulácia s modelovacími materiálmi: miesenie, stláčanie, šúľanie, ťapkanie.  

- Vytváranie guľôčky, valčeka z plastelíny na modelovacom stole a v dlani.  

- Pouţívanie štipcov: vyštipnúť malé kúsky z plastelíny. 

 

PROCES 

Precvičujeme motoriku rúk a prstov, dôleţitá je imitácia pohybov rúk, identifikácia rôznych 

materiálov dotykom. 

Ţiaci môţu pracovať aj postojačky, podľa individuálnych moţností a formátu papiera. Pracujú 

aj na veľkej ploche, na tabuli, na baliacom papieri, v piesku. Od veľkých formátov 

prechádzajú k menším, striedajú ich podľa účelu. 

 

 

5. ROČNÍK 

CIELE 
– Rozvíjať a dopĺňať získané poznatky a výtvarné zručnosti z predchádzajúcich  ročníkov, 

– rozvíjať priestorovú orientáciu,  

– zúčastňovať sa na skupinových výtvarných aktivitách. 

 

OBSAH 
Na základe priameho pozorovania  prírodnín, sledovaním ich tvarov, štruktúr, farebnosti, 

vedieme ţiakov k pokusom o výtvarné stvárnenie skutočnosti - kôra stromov, rastliny, konáre, 

listy. Prírodné materiály dotvárajú a výtvarne s nimi pracujú – odtláčajú, vtláčajú do 

vhodných materiálov, nalepujú, prenášajú na plochy.  

Kresba (ceruza, rudka, fixka, voskový pastel, suchý pastel) 

- Kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu – lopta, snehuliak, slnko, jablko, zo štvorca 

– šatka, utierka, z obdĺţnika – dvere, okno, kniha.  

- Maľovanky – vyfarbovanie.  

Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby) 

- Ţiakov vedieme  k pochopeniu  jednoduchého členenia plochy  s vyuţitím farby a línie. 

- Kresby vychádzajúce z farebných škvŕn, z čiar, vlnoviek. Dbáme na vhodný výber farieb 

v dvoj - trojfarebných kombináciách. 

Modelovanie (hlina, cesto, modurit, plastelína) 

- Poznávanie základných vlastnosti modelovacích materiálov.  

- Modelovanie základných tvarov z modelovacej hmoty: guľka, valček, placka. 

- Modelovanie jednoduchej skutočnosti -  ovocie, zelenina, nádoby, hračky a iné.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. AŢ 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ŤAŢKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Predmet hudobná výchova je predmetom činnostným a záţitkovým, kde sa na základe 

hudobných hrových činností ţiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem 

o hudbu a radosť z nej. 
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PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

– Rozvíjať sluchové vnímanie,  

– sluchovú diferenciáciu a senzomotorické schopnosti. 

 

OBSAH 

Postupné navykanie na pasívne vnímanie reprodukovanej hudby – detské piesne, moderná 

hudba.  

Vnímanie zvukov vyludzovaných na jednoduchých hudobných nástrojoch Orffovho 

inštrumentária.  

Rytmizácia jednoduchých riekaniek.  

 

 

 

1. ROČNÍK 
 

CIELE 
– Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú diferenciáciu, 

senzomotorické schopnosti, 

– nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudby, 

– selektovať medzi ľudskou rečou a inými zvukmi. 

 

OBSAH 

Počúvanie širšieho repertoáru reprodukovanej hudby (vypočutie celej nahrávky/iba 

niekoľkých pesničiek na CD, kazete a pod.). 

Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária. Motivácia dieťaťa 

k vyludzovaniu zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch – na Orffovom 

inštrumentáriu. 

Jednoduché hry so spevom. 

 

 

5. ROČNÍK 

CIELE 

– Rozvíjať sluchové vnímanie spievaného slova, 

– osvojiť si jednoduché piesne a riekanky. 

 

OBSAH 

Počúvanie jednoduchých piesní (rôzny ţáner, vo veľkej miere závislý od individuálnych 

osobitostí kaţdého dieťaťa), 

Rozlišovanie jednotlivých spievaných slov piesní, s príp. rytmizáciou, hrou na telo a pod., 

Učenie sa jednoduchých piesní a riekaniek. 
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TELESNÁ VÝCHOVA 

PRE PRÍPRAVNÝ, 1. A 5. ROČNÍK  

PRE ŢIAKOV S ŤAŢKÝM ALEBO HLBOKÝM STUPŇOM  

MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
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CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 

Ciele predmetu telesná výchova pre ţiakov s ťaţkým alebo hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia sú zamerané na dosiahnutie  optimálneho telesného a pohybového rozvoja ţiakov 

s autizmom, vypestovanie pozitívneho vzťahu k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich 

moţností a schopností.  

S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri 

pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, 

pamäť, myslenie, fantáziu a reč.  

Po určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne ţiaka sa treba zamerať na utváranie 

účelových pohybových zručností, kompenzáciu motorických nedostatkov, elimináciu 

nevhodných motorických prejavov a pohybových stereotypií a tieţ na rozvoj komunikačných 

schopností, s pozitívnym dopadom - okrem rozvoja motoriky a pohybových schopností - aj na 

jeho percepciu, kognitívne a sociálne funkcie.  

Výchovno-vzdelávacie ciele telesnej výchovy pre ţiakov s  s ťaţkým alebo hlbokým stupňom 

mentálneho postihnutia vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov telesnej výchovy ako 

vyučovacieho predmetu vo výchovno-vzdelávacom procese, pričom je potrebné ich 

prispôsobiť a doplniť na základe nutnosti zohľadnenia špecifík vývinu a prejavov ţiakov 

s touto diagnózou:   

– rozvoj telesnej schémy ţiaka, 

– zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície ţiaka, 

– zlepšenie senzomotorických schopností, 

– zvýšenie úrovne základných pohybových schopností, 

– rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa prostredie 

a meniace sa aktivity, 

– rozvoj prijateľných foriem pohybových aktivít,  

– osvojenie a upevnenie hygienických návykov, 

– rozvoj verbálnych schopností, 

– funkčne vyuţívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám, 

– dodrţiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite,  

– dodrţiavať poradie v skupine, 

– uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite, 

– zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí, 

– vedieť sa prispôsobiť poţiadavkám skupiny, 

– uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách, 

– uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu, 

– vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu, dopredu, 

dozadu, vpravo, vľavo...), 

– rozvoj hrubej aj jemnej motoriky, 

– rozvoj pohybovej koordinácie, 

– rozvoj koordinácie oko - ruka, 

– rozvoj pozornosti, 

– rozvoj priestorovej a časovo-sledovej pamäti, 

– rozvoj kreativity a improvizácie, 

– rozvoj schopnosti generalizovať. 

Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít patriacich do 

nasledujúcich tematických celkov: 
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– poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a polôh 

tela a častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie telocvičného 

náradia, náčinia a pouţívaných pomôcok, atď.), 

– základy poradových cvičení (povely poradových cvičení), 

– prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné, 

obratnostné, relaxačné cvičenia, 

– pohybové hry, 

– rytmické hry a základy tanca, 

– základy atletiky, 

– turistika, resp. aj plávanie. 

 

Na telesnej výchove sa vyuţíva štandardné telocvičné náčinie a náradie a ďalšie vhodné 

pomôcky. Odporúčaná je lavička, švédska debna, rebriny, trampolína, molitanové podloţky, 

lopty, plastové obruče, kolky, farebná lepiaca páska, farebné fólie a rôzne ďalšie telocvičné 

náradie,  

 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

CIELE 

– Utvárať základné sociálne interakcie prostredníctvom pohybu, 

– budovať funkčný spôsob komunikácie s učiteľom vo vzťahu k pohybovým aktivitám, 

– zlepšovať úroveň preverbálnych prejavov, 

– budovať základy spolupráce, sebakontroly, prijímania a uplatňovania pravidiel, 

– uvedomenie si vlastného tela vo vzťahu k inštruktáţam k pohybu, 

– vyjadriť potrebu ísť na WC pri pohybovej aktivite. 

 

OBSAH  

V krátkej riadenej interakcii s učiteľom v rozsahu 3 aţ 10 minút sa nacvičuje: 

- uchopenie predmetu, pustenie predmetu, 

- chytanie predmetov celou rukou (nielen dlaňou, ale aj prstami), 

- zdvihnutie predmetu  palcom  a ukazovákom, 

- uchopenie, ukladanie, prekladanie predmetov oboma rukami, 

- prenášanie predmetu (hračky) počas chôdze na určené miesto,  

- ťahanie predmetu (hračky) počas chôdze, 

- chôdza k stanovenej méte, 

- beh k stanovenej méte. 

Sezónne činnosti 

- hry na snehu, 

- nácvik chôdze po klzkej ploche, 

- sánkovanie sa na miernom svahu, 

- v jarnom a v letnom období krátka turistika, vychádzky, 

- plávanie. 
 

PROCES 

Pri vyučovaní predmetu telesná výchova uplatňuje individuálny prístup. 
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1. ROČNÍK 

 

CIELE 

– Aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických úkonov v súvislosti s telovýchovnými 

aktivitami, 

– sebakontrola, 

– prijímanie pravidiel, 

– prispôsobenie sa poţiadavkám skupiny, 

– zvládanie poradovosti, 

– vykonávanie aktivít napodobňovaním, 

– uvedomenie si vlastného tela, 

– rozvíjanie koordinácie oko - ruka. 

 

OBSAH  

- Riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít,  

- rolové hry,  

- kontaktné hry, 

- lezenie po vizualizovanej trase,  

- pochodovanie po vizualizovanej trase, 

- indiánsky skok napodobňovaním pohybov učiteľa,  

- kráčanie v podrepe (kačací krok) 

- sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa moţností 

v ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie. 

 

 

5. ROČNÍK 

CIELE 

– Zvyšovanie samostatnosti pri vykonávaní pohybových aktivít,  

– rozvoj verbálnych schopností vo vzťahu k pohybovým aktivitám,  

– učenie prijímaniu pravidiel,  

– učenie kooperácie, rozvoj interakčnej kooperácie, 

– vytváranie sebakontroly,   

– učenie prispôsobenia sa k poţiadavkám skupiny,  

– rozvíjanie schopnosti zúčastňovať sa spoločných pohybových aktivít pomocou 

napodobňovania,  

– učenie poradovosti. 

 

OBSAH  

Pohybové hry, zamerané na uvedomovanie si telesnej schémy.  

Riekanky, detské pesničky spojené s pohybom, resp. rolové hry, kontaktné hry, .. . 

Loptové hry. 

Aktivity na cvičenie rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov. 

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa moţností 

v ktoromkoľvek ročnom období plávanie. 


