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Obsah vzdelávania  

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

PREDMETY  ● SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

   ● KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

  

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

3. ročník  

 

Charakteristika predmetu 
  

Slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, spája jazykovú, literárnu, slohovú 

zloţku a písanie. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získavanie základov 

pravopisu a znalosti z oblasti pravopisu.  

V gramatike sa kladie dôraz na praktické vyuţívanie poznatkov s abecedou pri vyhľadávaní 

nových informácií v encyklopédiách a slovníkoch. Základom je rozširovanie aktívnej slovnej 

zásoby o vybrané a príbuzné slová, slová s rovnakým a opačným  významom. Ţiaci so 

sluchovým postihnutím sa oboznamujú s ohybnými slovnými druhmi. 

V zloţke literárna výchova sa zlepšujú čitateľské zručnosti zamerané na porozumenie textu. 

Rozvoj vlastnej tvorby sa opiera o prácu s detským literárnym textom, verbálnu a neverbálnu 

komunikáciu. Vytvára sa kladný vzťah k čítaniu a knihám. 

V slohovej výchove si rozvíjajú aplikačné, analytické, tvorivé a motorické zručnosti pri 

vyhľadávaní inzerátov a tvorbe pozvánok.   

 Predmet formuje budúci vzťah k slovenskému jazyku, starostlivosť o jazykovú kultúru, vzťah 

k jazykovému vzdelávaniu, dôveru v seba samého, úctu k rodisku, škole a posilňuje pozitívne 

vzťahy. Realizáciou humanistickej koncepcie výučby predchádza preťaţenosti ţiakov. 

Vyučovací predmet  má centrálne postavenie vo vzdelávaní, pretoţe vytvára predpoklady na 

zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.  

  
Ciele predmetu 
  

Hlavným cieľom je rozvíjanie komunikačných schopností, ktoré budú východiskom ich 

ďalšieho vzdelávania nielen  v slovenskom jazyku, ale aj v ostatných vyučovacích 

predmetoch. Z hlavného cieľa vyplývajú nasledujúce čiastkové ciele: 

V gramatike: 
 osvojiť si abecedu 

 rozširovať aktívnu slovnú zásobu o vybrané a príbuzné slová 

 oboznámiť sa ohybnými slovnými druhmi 

 osvojiť si výslovnosť a pravopis ä a slabikotvorných hlások l,ĺ, r, ŕ 

 vedieť pracovať so slovníkmi a encyklopédiami, ... 

 správne aplikovať gramatické javy v písomnom prejave 

 tvoriť slová s podobným a opačným významom 

V literárnej výchove: 
 osvojiť si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa  

 nadobúdať lepšie čitateľské zručnosti, vedieť vyjadriť pocity, záţitky z prečítaného 

textu verbálne i neverbálne 
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 pokúsiť sa o dramatizáciu textu alebo zahrať divadielko 

 poznať pojmy : poézia, próza, verš, odsek 

: rozprávka, povesť 

: hlavná postava 

: prirovnanie, pranostika, príslovie, porekadlo 

V slohu : 
 poznať význam korešpondencie, jej druhy 

 sformulovať základnú informáciu do krátkej správy 

 vyhľadať a napísať inzerát 

 oboznamovať sa s pojmom reklama 

 napísať pozvánku 

 vedieť informácie o vizitke  

 

Poţiadavky na výstup 
   

Poţiadavky  na vedomosti a zručnosti ţiakov so sluchovým postihnutím sú sformulované ako 

očakávané výkony ţiakov so sluchovým postihnutím nielen pri rešpektovaní charakteru 

daného učiva – jeho obtiaţnosti, náročnosti, ale aj  zásady primeranosti, aby podľa nich bolo 

moţné merať a hodnotiť zvládnutie učiva. Ţiaci si učivo osvojujú špiralovite, aby získali 

kvalitné ortoepické a ortografické vedomosti a zručnosti s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia. 

 

Jazyková zloţka:  

Ţiak vie 
 rozdeliť slová na slabiky, zo slabík utvoriť slová 

 ovláda tlačenú a písanú podobu abecedy, vie zoradiť slová v abecednom poradí   

 rozoznať obojaké spoluhlásky, vie ich vymenovať 

 ţe po obojakých spoluhláskach píšeme i, í alebo y, ý 

 zadefinovať vybrané slová, vie, ţe po nich píšeme y, ý 

 rozoznať vybrané slová a príbuzné slová 

 rozoznať, kedy po obojakej spoluhláske píšeme i, í 

 vybrané slová pouţívať izolovane, aj v slovných spojeniach a v texte 

 zadefinovať podstatné mená, opýtať sa na ne správnou otázkou, vie ich nájsť 

v cvičeniach 

 rozlíšiť všeobecné a vlastné mená 

 uplatniť správny pravopis  vo vlastných podstatných menách osôb, zvierat, miest, 

obcí, vrchov, riek, potokov, štátov, ... 

 zadefinovať a vyhľadať slovesá v texte, tvorí synonymá 

 zadefinovať a vyhľadať prídavné mená / akostné / v texte, vie tvoriť antonymá 

 vymenovať zámená a vyhľadať v texte, cvičeniach, vie ich pouţívať pri komunikácii 

s inými osobami a 

 povedať jednoduchú definíciu čísloviek, vie vyhľadať základné, radové číslovky a  

správne  napísať základné číslovky do 1 000 a uplatniť ich pravopis v texte. 

  

Čítanie a literárna výchova: 
 vymenovať knihy pre deti, ktoré pozná z domu alebo z kniţnice 

 rozoznať poéziu od prózy, v poézii vie určiť verš, v próze rozozná odseky 

 pozná pojem pranostika, vie ju vyhľadať, niektoré najznámejšie vie povedať 
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 pozná pojem rozprávka, vie uviesť príklady 

 vyhľadať a utvoriť prirovnania 

 určiť hlavnú postavu 

 pozná pojem príslovie a porekadlo, vie ich vyhľadať 

 pozná pojem povesť 

  

Komunikačná zloţka – sloh 
 porozprávať udalosť alebo záţitok, dodrţať časovú postupnosť 

 napísať jednoduchý oznam prostredníctvom SMS správy, e-mailom, alebo klasicky 

prostredníctvom korešpondenčného lístka 

 vyhľadať inzerát v časopise, novinách, vie ho napísať 

 pozná pojem reklama 

 pripraviť pozvánku na ľubovoľné podujatie 

 sám si zhotoviť vizitku podľa predlohy alebo vlastnej fantázie 

  

Kľúčové kompetencie 

  

Percepčno – motorické zručnosti: 
–  odpísať alebo podľa diktovania ( s pomocou posunkov ) napísať text a arabské číslice 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti: 
–  zapamätať si základné informácie a vedieť ich pouţiť v praxi 

–  v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 3. ročník ZŠ 

Analytické zručnosti: 
– vyhľadávať jazykové javy v texte 

–  vyjadriť obsah prečítaného textu slovne alebo pomocou posunkov 

–  vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovať ich a vyuţiť 

Tvorivé zručnosti: 
Slovne alebo pomocou posunkov 

– porozprávať krátky príbeh / vlastný záţitok alebo vymyslený príbeh / 

– porozprávať príbeh podľa predlohy, podľa obrázkov, podľa názvu 

– zdramatizovať kratší prozaický alebo básnicky text 

– dbať na správny prednes a artikuláciu, gestikuláciu a pohyb s prihliadnutím na druh a stupeň 

postihnutia 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav: 
– na primeranej úrovni ţiaka 3. ročníka reprodukovať text 

Informačné zručnosti :  
– dokázať primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií 

– dokázať primerane veku aktívne vyhľadávať informácie na internete 

– vyhľadať informácie pomocou slovníkov, kníh, encyklopédií, ... 

– rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede 

Komunikačné zručnosti: 
– vyjadrovať sa písomnou, ústnou alebo posunkovou formou 

– naučiť sa verejne prezentovať a aktívne vnímať hovoriaceho 

  

Obsah 
  

Obsah zahŕňa rozsah učiva, ktorý sa má ţiakovi so sluchovým postihnutím odovzdať,  

sprostredkovať ako záväzne, základné učivo z daného  tematického celku, aby sa zabezpečila 
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poţadovaná úroveň vzdelávania ţiaka v slovenskom jazyku. Ak ţiaci so sluchovým 

postihnutím zvládnu základné učivo, učiteľ má moţnosť diferencovať nároky na ţiakov 

v súlade s ich schopnosťami a záujmami. Predmet  Slovenský jazyk a literatúra v 3. ročníku 

spája jazykové vyučovanie / jazykovú zloţku, slohovú výchovu, písanie, ktoré nie sú 

navzájom oddelené ale tvoria integrálnu súčasť/ a literárnu výchovu / čítanie a literárna 

výchova / 

Ţiaci so sluchovým postihnutím veku primeranou formou získavajú základné poznatky 

z písania, z pravopisu a morfológie. Javy  v slohovej výchove sa preberajú v súlade 

s jazykovými javmi a s vyuţitím textov v literatúre s dôrazom na rozvoj komunikačných 

zručností. Obsahom vyučovania literatúry je súbor umeleckých ukáţok a diel zo slovenskej 

a svetovej literatúry, ktorý zodpovedá ontogenetickým moţnostiam ţiakov – čitateľov so 

sluchovým postihnutím. 

Poradie tém je v kompetencii školy ( podľa svojich podmienok).  

Škola je povinná z obsahu predmetu slovenský jazyk a literatura prevziať do svojho školského 

vzdelávacieho programu minimálne 70 % z daného obsahu, podľa svojich podmienok. 

 

Stratégie vyučovania – metódy a formy práce 
  

Stratégie vyučovania kladú nároky na samostatnosť, tvorivosť a organizáciu práce učiteľa. 

Vyuţívanie stratégií  umoţňuje učiteľovi úspešne vyučovať a ţiakovi úspešne sa učiť. Učiteľ 

si formy a metódy vyberá a pouţíva  podľa svojho výberu tak, aby boli variabilné, 

aktivizujúce, tvorivé a humanizujúce. Správne zvolenými metódami a formami práce vytvára 

atmosféru , v ktorej sa ţiak môţe učiť bez strachu a stresu, podnecuje prirodzenú zvedavosť, 

motivuje k aktívnemu učeniu, podporuje sebahodnotenie, aby ţiak poznal svoje prednosti 

i chyby, vytvára podmienky pre úspešnosť kaţdého ţiaka ako i pozitívnu pracovnú atmosféru. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu 

ţiakov tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie ţiakov pre 

predmet. Pri výučbe Slovenského jazyka a literatúry vyuţívame najmä:  

– motivačné rozprávanie a rozhovor / aktivizovanie poznatkov a skúsenosti ţiakov /  

– didaktické hry / sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti / 

– problémová metóda 

– rozprávanie / vyjadrovanie skúsenosti a aktívne počúvanie / 

– demonštračná metóda / demonštrácia predmetov, javov, činností / 

– dramatizácia / rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle, preţívania /  

– výklad a vysvetľovanie učiva  
– prezentačná metóda / prezentácia s vyuţitím interaktívnej tabule / 

– inovatívna metóda, metóda otázok a odpovedí  

– samostatná práca ţiakov /s učebnicou, pracovným zošitom, počítačom, internetom / 

– skupinové , projektové, záţitkové, dialogické  vyučovanie, práca vo dvojici 

– skúšanie / ústne, písomné, praktické / 

– návšteva kniţnice, výstav, účasť na literárnych a recitačných súťaţiach, ... 
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Vzdelávací štandard 

  

3. ročník 

8 hodín týţdenne, spolu 264 hodín ročne 

  

Tematické celky a odporúčaná časová dotácia 

  
1. TC  Písanie  /integrálna súčasť vyučovania SJaL/                              33 hodín 

2. TC Zvuková stránka jazyka a pravopisu                                          132 hodín 

3. TC Slohová výchova                                                                              33 hodín 

4. TC Výcvik čítania, rozvíjanie vyjadrovania a rečovej kultúry          33 hodín               

5. TC Literárna výchova                                                                            33 hodín 

  
1. TC Písanie  - malé a veľké písmená písanej abecedy podľa tvarových  skupín, veľké 

písmená tlačenej abecedy. Písanie jednoduchých textov.  Písanie vlastných mien osôb, 

zvierat, obcí, ulíc, štátov, riek. 

2. TC Zvuková stránka jazyka a pravopisu – hlásky ä, ĺ, ŕ. Delenie spoluhlások podľa 

výslovnosti. Obojaké spoluhlásky. Vybrané slová. Veľké začiatočné písmená. Slovenská 

abeceda. Rozvíjanie slovnej zásoby. Slovné druhy – ohybné. Vety podľa obsahu. Slovosled. 

3. TC Slohová výchova – Štylizácia  a kompozícia. Reprodukcia prečítaného textu. Beseda 

o prečítanom texte. Rozprávanie. Slovná /verbálna/ a neslovná /neverbálna/ komunikácia. 

Formy spoločenského styku. 

4. TC Výcvik čítania, rozvíjanie vyjadrovania a rečovej kultúry –nácvik správneho 

a plynulého čítania. Nácvik čítania s porozumením. Nácvik orientácie v prečítanom texte 

a prerozprávanie prečítaného textu.     Rozvíjanie rečovej kultúry. 

5. TC Literárna výchova –výcvik vo vnímaní a jednoduchom hodnotení umeleckého textu. 

Práca s ilustráciami ukáţok z literatúry pre deti. Nácvik reprodukcie jednoduchých textov. 

Nácvik recitácie básni a krátkych textov. Nácvik dramatizácie.  Práca s ilustráciami ukáţok 

z literatúry pre deti Práca s knihou, literárnym slovníkom, náučnou literatúrou, 

s mimočítankovou  literatúrou.  

 

 

Prierezové témy: 

 

Dopravná výchova  
Je súčasťou výchovy a vzdelávania ţiakov. Uskutočňuje sa v objekte školy, v okolí školy, na 

ihriskách, ... Cieľom je  

– pochopiť funkcie dopravy  

– uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej  premávke 

– pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu a aplikovať návyky v praktickom ţivote 

  

Environmentálna výchova 
Prelína sa všetkými predmetmi. Cieľom je rozvoj osobnosti ţiaka, nadobudnutie schopnosti 

chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a ţivotným prostredím. Ţiaci sa učia 

pomáhať ţivotnému prostrediu jednoduchými činnosťami 
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Osobnostný a sociálny rozvoj 
Rozvíja ľudský potenciál ţiakov pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot. 

Cieľom je :  

–  získavanie  osobnostnej integrity     

              –  pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov 

              –  cvičenia zmyslového vnímania, pamäti, sebakontroly a vzťahy v rodine 

              –  rozvoj slovnej zásoby, kreativita / tvorenie viet / 

              –  vzájomné spoluţitie, skupinová práca a práca vo dvojiciach 

              –  vyuţitie voľného času, vzťahy medzi zdravými a hendikepovanými deťmi 

              –  dramatizácia rozprávky, rozlíšenie dobra a zla 

              –  rešpektovanie, podpora, pomoc 

 

Ochrana ţivota a zdravia 
Integruje postoje, vedomosti a schopnosti ţiakov zamerané na ochranu ţivota a zdravia. Pri 

pobyte v prírode môţu vzniknúť skutočnosti ohrozujúce človeka a jeho okolie. OŢaZ  

pripravuje jednotlivca  na ţivot v prostredí, v ktorom sa nachádza. Poskytuje potrebné 

teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Rozvíja morálne vlastnosti tvoriace základ 

vlasteneckého a národného cítenia.  

Cieľom je: –  riešenie mimoriadnych situácií /civilná ochrana /   

                  –  zdravotná ochrana 

                  –  pohyb a pobyt v prírode 

                  –  správne drţanie tela, poriadok pri práci 

                  –  bezpečnosť pri pouţívaní elektrických spotrebičov 

 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 
Spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u ţiakov –  komunikovať, 

argumentovať, pouţívať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba 

a svoje schopnosti, vytvoriť nejaký produkt. Naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj 

verbálne s pouţitím informačných a komunikačných technológií. 

 

Mediálna výchova 
Ţiaci si osvoja stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, aby lepšie 

poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“. 

Cieľom je :  –  práca s detskými časopismi, príspevky do školského časopisu 

                    –  vyuţitie internetu, interaktívnej tabule vo vyučovaní 

                    –  kritický prístup k reklame 

                    –  pozvánka na kultúrnu akciu 

 

Multikultúrna výchova 
Je zaradená do obsahu vzdelávania. Ţiaci spoznávajú  svoju kultúru ako aj iné kultúry, 

históriu, zvyky a tradície. Cieľom je rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným národom a 

kultúram 

  

Zaradenie prierezových  tém do jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy ( podľa 

svojich podmienok. 



 

 

PREDMET: Slovenský jazyk pre 

3.ročník ZŠ pre ţiakov so sluch. 

postihnutím-jazyková zložka  

Ročník: tretí                                                                                                                                                                             

časová dotácia:   

3 hodiny týždenne 

  

Pojmy Obsahový štandard Výkonový  štandard Komunikačné ciele 

Abeceda 

Slovník 

 

Tlačené a písané písmená 

abecedy. 

Radenie slov podľa abecedy. 

Názvy písmen. 

Vyhľadávanie slov v slovníku 

podľa abecedy. 

Ţiak ovláda tlačenú a písanú 

podobu abecedy. 

Vie zoradiť slová v abecednom 

poradí. 

Vie správne pomenovať všetky 

písmená. 

V slovníku vie vyhľadať slovo 

podľa abecedy. 

Prakticky vyuţiť poznatky s abecedou 

na prácu so slovníkmi. 

Aktívne vyuţívať abecedu pri 

vyhľadávaní nových informácií 

v tlačovej aj elektronickej podobe. 

Podporovať záujem o spoznávanie 

nových slov a ich presné vyuţívanie 

v praxi. 

Písanie a výslovnosť spoluhlások l, 

ĺ a r, ŕ  

Slovo, slabika. 

Rozdeľovanie slov na slabiky. 

Vytváranie slov prostredníctvom 

slabikotvorných slabík.    

Ţiak rozdeľuje slová na slabiky, zo 

slabík vie utvoriť slová. 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

Obojaké spoluhlásky 

b, m, p, r, s, v, z 

Spoluhlásky rozdeľujeme na 

tvrdé, mäkké a obojaké. 

Názvy obojakých spoluhlások. 

Pravopis po obojakých 

spoluhláskach. 

Ţiak vie rozoznať obojaké 

spoluhlásky. 

Vie ich vymenovať. 

Vie, ţe po obojakých 

spoluhláskach píšeme alebo i, í  

alebo y, ý. 

 

Vybrané slová Definícia vybraných slov. 

Pravopis vybraných slov vo 

všeobecnom ponímaní. 

Príbuzné slová. 

Vybrané slová po obojakej 

spoluhláske f neexistujú. 

Ţiak vie zadefinovať vybrané 

slová. 

Vie povedať aké i,í   alebo  ý ý 

píšeme vo vybraných slovách.  

Naučí sa rozoznávať vybrané slová 

a príbuzné slová. 

Rozširovať aktívnu slovnú zásobu 

ţiakov o vybrané slová a príbuzné 

slová. Vybrané slová vedieť pouţívať 

nielen v pravopisných cvičeniach, ale 

aj pri tvorbe vlastných textov 

a uplatňovať ich v medzipredm. 

vzťahoch  (Vl, Pr, IKT, EV ap.) 

Vybrané slová po obojakých Obsah učiva spočíva v ovládaní Ţiak si postupne osvojuje  pravopis  
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spoluhláskach b, p, m, v, r, z, s   

Príbuzné slová.  

vybraných slov po jednotlivých 

obojakých spoluhláskach (okrem 

spoluhlásky f). 

Odvodzovanie a tvorenie 

príbuzných slov. 

Pravopis vybraných slov 

a príbuzných slov. 

  

vybraných slov. 

Vie, v ktorých slovách sa píše y, ý.  

Vie správne uplatniť  pravopis 

v príbuzných slovách. 

Vie vybrané slová pouţívať nielen 

v izolovaných slovách, ale 

aj v iných slovných spojeniach a 

v textoch.   

Podstatné mená 

Všeobecné a vlastné podstatné 

mená 

Vyvodiť definíciu podstatných 

mien na konkrétach.  

Rozdelenie podstatných mien na 

všeobecné a vlastné. 

Pravopis vlastných podstatných 

mien. 

Ţiak vie zadefinovať podstatné 

mená. 

Vie sa na ne opýtať správnou 

otázkou. 

Vie ich nájsť v cvičeniach, 

v jednoduchých textoch. 

Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné 

podstatné mená. 

Vie uplatniť správny pravopis vo 

vlastných podstatných menách  - 

osôb, zvierat, miest a obcí, vrchov, 

riek, potokov, štátov, svetadielov.. 

Rozlišovanie a vyhľadávanie 

konkrétnych podstatných mien 

v texte. Tvorba viet na podstatné 

mená a ich praktické pouţívanie  

v texte. 

Správny pravopis všeobecných 

a vlastných podstatných mien. 

Ţiak vie gramatický jav aplikovať pri 

tvorbe textov. 

 

  

Slovesá 

Synonymá 

Prídavné mená 

Antonymá 

 

Vyvodiť jednoduchú definíciu 

slovies. 

Definícia prídavných mien. 

Vyvodenie pojmu z akostných 

prídavných mien.  

Ţiak pozná slovesá v texte. Tvorí 

synonymá.  

Vie vyhľadať prídavné mená 

(akostné) z cvičení, z textu. 

Vie tvoriť antonymá. 

Pri slovných druhoch: slovesá 

a prídavné mená, platia podobné 

komunikačné ciele ako pri 

predchádzajúcich slovných druhoch 

(podstatné mená). 

Problematiku antoným a synoným je 

moţné riešiť formou hry so slovami 

zameranú na tvorbu slov s rovnakým 

a opačným významom. Učiteľ 

nevyvodzuje príslušné termíny, ale 
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snaţí sa u ţiakov vzbudiť záujem 

o slová a ich pouţívanie vo vetách, 

v komunikácií a písanom texte. 

Zámená 

 

Vychádzame zo skúsenosti, ţe 

ţiaci pouţívajú v beţnej 

komunikácii zámená, napr. ja, ty, 

on, ona, my, vy, oni, ony, ten, tá, 

to, tí, tie, moje, tvoje, naše, vaše. 

Ţiakov neučíme delenie zámen, 

iba ich naučíme prakticky ich 

vyhľadať v cvičeniach, v textoch 

a pod. 

Vie vymenovať beţne pouţívané 

zámená v praxi. 

Vie ich vyhľadať v cvičeniach 

alebo v texte. 

Vie ich pouţívať pri komunikácii 

s inými osobami. 

Praktické pouţívanie zámen v slovnej 

aj písomnej komunikácií. Pri 

vyvodení tohto učiva vychádzame 

z hovoreného textu. Ţiaci na základe 

vlastnej komunikácie selektujú 

zámená, učia sa ich pravopis, vedia 

ich pouţiť v texte.  

Číslovky Podobne ako pri slovnom druhu 

zámená aj pri číslovkách 

vychádzame zo skúsenosti 

ţiakov s týmto slovným druhom. 

Ţiaci od 1. triedy pouţívajú 

číslovky v matematike 

a stretávajú sa s nimi aj 

v beţnom ţivote.  Pri definícii 

vychádzame z poznatkov ţiakov 

o číslovkách. Môţeme spomenúť 

číslovky základné aj radové, ale 

nevyţadujeme, aby tieto pojmy 

ţiaci ovládali. 

 

 

 

Ţiak vie vyhľadať základné, 

radové alebo iné číslovky, ktoré 

pozná alebo sa s nimi stretol v 

praxi v cvičeniach, v textoch. 

Ţiak vie v beţnej komunikácii 

pouţívať slovný druh – číslovky. 

Vie správne napísať číslovky do 

1000. Vie správne uplatniť ich 

pravopis v texte. 

Vedomosti o číslovkách ţiak vyuţíva 

nielen na hodinách jazyka 

slovenského, ale i v iných 

predmetoch, najmä v matematike.  

PREDMET: Slovenský jazyk Ročník: tretí                                                                                                                                                                             
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pre 3.ročník ZŠ pre ţiakov so 

sluchovým postihnutím 

(komunikačná zložka - sloh) 

časová dotácia:   

1 hodina týždenne 

Pojmy Obsahový štandard Výkonový  štandard Komunikačné kompetencie 

Časová postupnosť 

  

Rozprávanie záţitku z prázdnin 

alebo inej udalosti. 

Porozprávať príbeh podľa časovej 

postupnosti.  

Ţiak vie porozprávať udalosť 

alebo záţitok, pri rozprávaní 

dodrţiava časovú postupnosť.                                                                                                                                                                                                                                        

Porozprávať svoj záţitok 

s dodrţaním časovej súvislosti 

pred triedou. 

Ţiak vyuţíva rôzne verbálne aj 

neverbálne prostriedky. 

Oznam 

SMS 

e-mail 

korešpondenčný lístok 

Písomné odovzdávanie informácií 

prostredníctvom mobilu, 

elektronicky, písomne 

Ţiak vie napísať jednoduchý 

oznam prostredníctvom SMS 

správy, e-mailom alebo klasicky 

prostredníctvom 

korešpondenčného lístka. 

Vie správu sformulovať tak, aby 

obsahovala základné informácie. 

Snaţiť sa pri písaní krátkych správ 

pouţívať presné pojmy, názvy. 

Pouţiť čo najmenej slov na 

vyjadrenie správy SMS, alebo e-

mailu. Vedieť stručne podať 

informáciu o niečom, alebo 

niekom. 

Inzeráty nachádzajúce sa v tlači Vyhľadávanie inzerátov v tlači. 

Písanie inzerátov.  

Ţiak vie vyhľadať inzerát 

v časopise, v novinách alebo 

v reklamných tlačovinách. 

Vie sformulovať krátky inzerát - 

písomne. 

Pri vyhľadávaní inzerátov cvičiť 

motorické zručnosti, aplikačné 

a analytické zručnosti. 

Pri samostatnej tvorbe inzerátu 

uplatniť  najmä tvorivé zručnosti.  

Reklama 

 

Reklamný plagát Ţiak vie sformulovať krátky 

reklamný text.  

 

Pri vyhľadávaní reklamy vyuţíva 

motorické zručnosti, verejnú 

prezentáciu reklamy, prípadne jej 

reprodukciu. 

  

 

Pozvánka Písomná formulácia pozvánky  Ţiak vie sformulovať písomne text Pri tvorbe pozvánky ţiak uplatňuje 
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Obsah pozvánky  pozvánky na nejaké podujatie. 

Ovláda prvky, ktoré nesmú 

v pozvánke absentovať (miesto, 

čas, program, kto pozýva). 

Vie pozvánku primerane graficky 

ozvláštniť.  

motorické zručnosti, aplikačné 

a tvorivé zručnosti. 

  

Vizitka Naučiť ţiakov predstaviť sa 

prostredníctvom vizitky. Naučiť 

pojem slova vizitka. 

Ukázať im názorne ako vizitka 

vyzerá. Čo vizitka obsahuje, aké 

informácie o človeku. 

Vedieť tieto informácie napísať. 

Vytvoriť si vlastnú vizitku podľa 

predlohy, alebo šikovnejší podľa 

vlastnej fantázie.  

Ţiak sa vie predstaviť 

prostredníctvom vizitky. 

Vie si sám vizitku vyrobiť.  

Prostredníctvom vizitky viesť 

ţiakov k slušným návykom, 

pripraviť ich na spoločenské 

správanie. 

Upevniť učivo o vlastných 

podstatných menách a ich 

pravopise. Precvičovať písomnú 

komunikáciu.  
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PREDMET: Slovenský jazyk pre 

3.ročník ZŠ pre ţiakov so 

sluchovým postihnutím  

(čítanie a literárna výchova) 

Ročník: tretí                                                                                                                                                                          

časová dotácia:   

2 hodiny týždenne 

  

Pojmy Obsahový štandard Výkonový  štandard Komunikačné ciele 

Literatúra pre deti Literárne texty sú zamerané na 

zvládnutie techniky čítania, na 

porozumenie prečítaného textu.  

 

Ţiak vie vymenovať knihy pre deti 

a mládeţ, ktoré pozná z domu alebo 

kniţnice. 

Vie porozprávať krátky dej z 

prečítanej knihy alebo vie povedať 

jej obsah.  

Nadobúdajú zručnosti vo 

vyhľadávaní detskej literatúry – 

orientácia v kniţnici. 

Poézia  

Próza 

Verš 

Odsek  

Rozdelenie literatúry na poéziu 

a prózu. V súvislosti s poéziou 

naučíme ţiakov pojem verš.  

Ţiak vie rozoznať poéziu od prózy. 

Vie v literárnom texte identifikovať 

verš. 

V prozaickom útvare rozozná 

odseky.                                                                                                                                                                                                                                         

V súvislosti s poéziou naučíme 

ţiakov pojem verš. V súvislosti 

s prózou vysvetliť pojem odsek. 

Precvičiť pojmy na praktických 

literárnych ukáţkach.   

Pranostika 

Prirovnanie 

Krátke ľudové útvary. 

Pojem pranostika – vysvetliť, 

zoznámiť ţiakov so známymi 

pranostikami.Vychádzame 

z poznatkov zo ţivota, z prírody, 

prírodných úkazov a javov. 

Naučiť ţiakov pojem prirovnanie, 

vedieť v literárnych útvaroch  nájsť 

príklady na prirovnanie. 

 

 

 

 

 

Ţiak pozná pranostiku.  

Vie vyhľadať pranostiku a niektoré 

najznámejšie si aj zapamätá a vie 

ich povedať. 

Ţiak ovláda pojem prirovnanie. 

V texte vie vyhľadať prirovnanie. 
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Rozprávka 

Hlavná postava 

 

Zoznámiť ţiakov s pojmom  

rozprávka. Naučiť pojem. Ţiaci 

čítajú rozprávky nielen v učebnici, 

ale vyhľadávajú ich aj v časopisoch, 

v školskej kniţnici, doma. 

literárneho útvaru. 

Vedia vymenovať názvy rozprávok.  

Ţiak pozná pojem rozprávka. Pozná 

hlavnú postavu rozprávky.  

Ţiaci vedia prečítať rozprávku 

s porozumením. Pokúsia sa ju 

zdramatizovať, prípadne urobiť 

krátke divadelné predstavenie. 

Vyuţívajú verbálnu i neverbálnu 

komunikáciu. 

Príslovie 

Porekadlo 

 

Rozšírenie vedomosti o nové 

literárne útvary ľudovej slovesnosti 

– príslovie, porekadlo.  

Ţiak ovláda pojem príslovie 

a porekadlo. Vie vyhľadať príslovia 

a porekadlá v čítanke. Šikovnejší 

ţiaci môţu priniesť krátke útvary 

ľudovej slovesnosti aj z domu, 

prípadne z kniţnice.  

 

Povesť 

 

Naučiť ţiakov pojem povesť. 

V tomto ročníku je potrebné dbať 

na vhodný výber. Povesti by mali 

byť jednoduchšie na pochopenie 

hlavnej myšlienky a nemali by 

obsahovať prvky naturalizmu. 

 

Ţiak ovláda pojem povesť.  Ţiak vie sformulovať vlastnú 

reakciu na text.  

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



 

 

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

pre 2. a 3.ročník 

 

Charakteristika predmetu 

 

Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je optimalizovať prijímanie, 

spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií u ţiaka so sluchovým postihnutím 

podľa jeho predpokladov a schopností. 

Obsahom vyučovania predmetu je systematické formovanie a rozvíjanie komunikačných 

zručností ţiakov. S prihliadnutím na špecifické ciele predmetu, na druh a stupeň sluchového 

postihnutia u ţiakov, predmet komunikačné zručnosti neobsahuje obsahové a výkonové 

štandardy. 

Rozvíjanie komunikačných zručností kladie poţiadavku navodzovať a sústavne rozvíjať 

medziosobnostnú komunikáciu medzi ţiakom so sluchovým postihnutím a učiteľom, medzi 

ţiakmi navzájom v rôznych komunikačných formách ( hovorený jazyk, posunkový jazyk, 

posunkovaná slovenčina ) podľa predpokladov a schopností ţiaka. Učiteľ podporuje u ţiaka 

sebadôveru, vedie ţiaka ku koncentrácii, kontrole impulzívneho správania a prosociálnemu 

správaniu. 

Obsahové zameranie, prostriedky a metódy práce sú podmienené zásadou individuálneho 

prístupu a individuálneho programovania.  Na vyučovaní predmetu sa pouţívajú také metódy 

práce, ktoré vyţadujú vysokú psychicko-komunikatívnu aktivitu kaţdého ţiaka a interakčno-

komunikatívne vzťahy medzi ţiakmi. 

Kaţdá komunikačná situácia sa citlivo vyuţíva na dialóg so ţiakom ako základnej metódy 

práce, v hovorenom jazyku, posunkovom jazyku podľa moţností a predpokladov ţiaka. Podľa 

moţností a predpokladov ţiaka sa komunikácia so ţiakom rozvíja všetkými dostupnými 

komunikačnými formami: v posunkovom jazyku, posunkovanou slovenčinou, prstovou 

abecedou, v hovorenom jazyku, písomnou formou, pomocnými artikulačnými znakmi, 

neverbálnou komunikáciou, pantomímou, dramatizáciou a inými prostriedkami. 

 

Komunikačné schopnosti sa rozvíjajú v spontánnych a navodených situáciách. V spontánnych 

a navodených situáciách sa opakujú gramatické javy osvojované v slovenskom jazyku a 

literatúre a iných predmetoch, najmä javy významné z hľadiska komunikatívnej vyuţiteľnosti. 

Komunikačné zručnosti ţiakov so sluchovým postihnutím sa rozvíjajú 

a) v hrách a v rôznych činnostiach ţiakov, 

b) témami zameranými na beţné ţivotné situácie. 

 

Obsah predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a štruktúrovaný tak, aby sa systematicky 

rozvíjala receptívna, centrálna a expresívna zloţka reči. V procese vyučovania predmetu 

komunikačné zručnosti si ţiaci so sluchovým postihnutím  upevňujú a rozširujú  pasívnu a 

aktívnu slovnú zásobu, osvojujú nové pojmy v hovorenom alebo posunkovom jazyku, 

prípadne v obidvoch jazykových systémoch. Spoznávajú význam piktogramov pouţívaných v 

doprave, v zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. Učia sa porozumieť 

informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. Oboznamujú sa s kultúrou, jej rôznymi 

podobami, učia sa pochopiť a vyjadriť v primeraných komunikačných formách umelecké 

prejavy a záţitky. 

V prípade, ţe sa nepočujúci ţiak v rámci predmetu komunikačné zručnosti učí posunkový 

jazyk ako jazykový systém, učebné osnovy daného predmetu sa primerane týmto 
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poţiadavkám upravia. Ţiak si osvojuje slovnú zásobu posunkového jazyka a jeho gramatický 

systém.    

 

Vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti nadväzuje na vyučovanie všetkých predmetov 

primárneho vzdelávania v základnej škole pre ţiakov so sluchovým postihnutím. Svojou 

podstatou upevňuje najmä vedomosti  a komunikačné zručnosti získané na vyučovaní 

slovenského jazyka, prvouky a matematiky.  

Predmet komunikačné zručnosti umoţňuje plniť aj ciele etickej výchovy - stimulovať a 

pozitívne ovplyvňovať morálny vývin ţiakov so sluchovým postihnutím, podporovať 

pozitívne myslenie a vlastnosti, sebadôveru, sebauvedomenie, oboznámiť ţiakov s 

prosociálnymi hodnotami a postojmi. 

 

 

Prehľad tematických celkov  

 

2. a 3. ročník 

 

1. Rozvíjanie receptívnej zloţky reči v hovorenom jazyku 

Rozvíjanie zrakového vnímania - priraďovanie, vyberanie a  radenie, porovnávanie, 

skladanie, výcvik priestorovej  orientácie, odzeranie. 

Rozvíjanie sluchového vnímania 

- identifikácia rozlišovanie zvukového podnetu, 

- vnímanie vibrácií hmatom i sluchom, 

- vnímanie hudobných i nehudobných zvukov, 

- vnímanie a rozoznávanie sily zvuku (hudby), 

- vnímanie a rozoznávanie hlbokých a vysokých tónov, dlhých a  krátkych tónov, 

- rozlíšenie počtu zvukov (málo - veľa), 

- vyjadrovanie napodobňovaním zvukovými nástrojmi, alebo  predmetmi tempa, rytmu, sily 

zvuku, 

- rozvíjanie schopnosti reagovania pohybom na zvuk rytmických  nástrojov, na rýchle a 

pomalé tempo hudby, 

- rytmizácia riekaniek s pohybovým vyjadrením, 

- počúvanie hudby (zrakom, hmatom, sluchom), 

- rozlišovanie slov podľa zvuku, 

- rozlišovanie hudobných a nehudobných zvukov. 

Rozvíjanie hmatového vnímania - poznávanie základných kvalít -  hmotnosti, teploty, 

veľkosti predmetov, ich povrchu, polohy,  smeru a umiestnenia. 

 

2. Rozvíjanie receptívnej zloţky reči v posunkovom jazyku 

Rozvíjanie zrakového vnímania - priraďovanie, vyberanie a  radenie, porovnávanie, 

skladanie, výcvik priestorovej  orientácie. 

 

3. Rozvíjanie centrálnej zloţky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku ) 

Chápanie pojmov. 

Napĺňanie pojmov konkrétnym obsahom. 

 

4. Rozvíjanie expresívnej zloţky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku ) 

Pomenovanie predmetov, javov, dejov. 
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Tvorenie otázok a odpovedí. 

Tvorenie viet. 

Podporovanie samostatného vyjadrovania. 

Rozprávanie podľa obrázku. 

Rozprávanie krátkeho príbehu. 

Dialóg na danú tému. 

Dialogická reč - spresňovanie, obohacovanie úrovne slovníka,  spresňovanie gramatickej 

štruktúry, otázok,  rozvíjanie chápania zmyslového obsahu  dialógu a určených rečových 

situácií. 

Pantomíma - kombinácia s posunkami, kombinácia s  dramatizáciou, kombinácia s 

psychodrámou  (monológ, výmena rolí, svedomie, zrkadlo),  kombinácia s výtvarným 

prejavom, kombinácia s  tancom. 

 

5. Rozvíjanie slovnej zásoby( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku ) 

Aktívna slovná zásoba 

Pomenovanie konkrétnych predmetov, predmetov na obrázkoch,  javov, dejov. Vyhľadávanie 

protikladov. Vytváranie  asociácií. 

Pasívna slovná zásoba 

Oboznámenie s významom slova ( posunku), identifikácia slova ( posunku),  identifikácia 

predmetov podľa opisu, synonymá. 

Potencionálna slovná zásoba 

Uskladňovanie štrukturálno-sémantickej analýzy odvodených  slov ( posunkov) . 

Prenášanie významu pri stretnutí s viacvýznamovým slovom ( posunkom). 

Odhad významu nového slova ( posunku ) na základe situácie alebo obsahu. 

Porovnávanie nového významu so starým (v podmienkach  obsahu), podobnosť na základe 

vonkajších znakov,  podobnosť podľa funkcie. 

 

6. Orientácia a neverbálna komunikácia 

Rozvíjanie schopnosti chápania významu piktogramov pouţívaných  v doprave, v 

zariadeniach a inštitúciách občianskej  vybavenosti.  

Rozvíjanie schopnosti porozumenia informáciám na  plagátoch, mapách a náčrtkoch. 

 

7. Kultúra v ţivote človeka so sluchovým postihnutím 

Interpretácia umeleckého záţitku v rôznych komunikačných formách  (návšteva divadla - 

balet, pantomíma), výstavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proces 

 

Odporúčame učiteľom,  aby pristupovali k vymedzenému obsahu ako k otvorenému systému, 

čo znamená, ţe učivo môţu dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu 

námetov na jednotlivé hodiny, čiţe učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné 

pre ţiakov  

z aspektu ich praktického vyuţitia.  Takto štrukturovaná osnova vytvára dostatok priestoru 

pre iniciatívu učiteľov z hľadiska obsahu i rozsahu. 

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa o dosiahnutie 

optimálnych  výsledkov.  Vyučovanie organizuje tak, aby ţiaci mali moţnosť čo najčastejšie 

vykonávať reálne komunikačné činnosti v komunikačných formách podľa ich predpokladov 

a schopností. 

Prístupom k ţiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním 

myšlienkovej a rečovej činnosti ţiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh, 

uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti 

jednotlivcom alebo skupinám ţiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby ţiaci 

mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich 

poznávacia aktivita  

v predmete. 

Na zistenie toho,  či sme dosiahli ciele, volíme také formy kontroly, ktoré umoţňujú zistiť, na 

akej úrovni sú ţiaci schopní riešiť konkrétne komunikačné úlohy. 

Rozvoj komunikačných zručností ţiaka so sluchovým postihnutím závisí aj od angaţovanosti 

a tvorivého prístupu pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého pedagogického 

procesu zameraného na rozvoj komunikačných zručností ţiaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ 

 

PREDMETY  ● PRÍRODOVEDA 

   ● VLASTIVEDA 

 

PRÍRODOVEDA 

 

Charakteristika predmetu  

Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné 

oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým 

preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale 

postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň 

s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho 

procesu.  

Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je 

riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích 

problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych 

schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, 

ktoré sú spojené s bezprostredným ţivotným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. 

Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah 

k prírode, ale aj k samotnej vede.  

 

Ciele predmetu  

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa 

v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje 

jeho kognitívna úroveň. Cieľ je moţné bliţšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k: 

 spoznávaniu ţivotného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k 

vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody. 

 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním 

a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch. 

 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom vyuţívania všetkých 

zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne. 

 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním. 

 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.  

 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné 

javy a existencie. 

 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do 

efektívnejšieho vyuţívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje. 

 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho 

aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého ţivotného štýlu.  
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Čiastkové ciele predmetu  

Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. 

Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ 

nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo 

najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto 

konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Prvý a druhý ročník 

Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti 

beţne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov 

beţných situácií tak, aby:  

sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí 

schopnosť syntézy), 

sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie), 

sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby 

testov hypotéz a predpokladov), 

vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí 

schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo),  

sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr 

súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj 

schopnosť indukcie), 

sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí 

schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym 

druhým ja – vyuţitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia), 

si rozvíjali schopnosť argumentácie s vyuţívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť 

tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), 

dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí 

schopnosť efektívnej kooperácie). 

Tretí a najmä štvrtý ročník sú v Prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby bolo 

moţné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách.  

Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne 

spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo 

vzdelávacom procese tak, aby  

si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú 

beţne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť 

flexibilnejšieho pouţívania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu 

súvisia a prečo,... 

si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je moţné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s 

čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, 

farba,... 

si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od beţnej, nevedeckej 

komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych 

druhov rastlín a ţivočíchov, ... 

si osvojili vedomosti o vzťahoch ţivej a neţivej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie 

ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, 

ekosystematické vzťahy,... 

si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v beţnom ţivote nevedecký obsah (s 

čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť 
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rozširovať a naopak zuţovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy 

rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťaţlivosť, ... 

Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí 

aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu vyuţívaniu svojich 

vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. 

U dieťaťa sa tak v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky: 

Dieťa dokáţe vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa 

najmä motiváciou k poznávaniu). 

Dieťa chápe význam vedy pre kaţdodenný ţivot a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne 

vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové ţivotné prostredie (prejaví sa najmä 

dokonalejším chápaním vedeckej práce). 

Dieťa citlivo pristupuje k ţivej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k ţivým 

organizmom). 

Dieťa vie, ţe kaţdá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie 

a preferenciou logických princípov myslenia). 

Dieťa dokáţe meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou 

argumentáciou (prejaví sa najmä rozváţnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách). 

Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov  

a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú 

hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne 

gramotným.  

 

Obsah a vzdelávací štandard 

2. ročník 

 

Tematický celok  Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Hmota  Jeseň  a vzduch  Vietor je pohyb 

vzduchu 

Vzduch je hmota  

Opísať, čím je 

zaujímavý vietor na 

jeseň a porovnať ho 

s vetrom v iných 

ročných obdobiach  

 Ako dlho trvá stavba 

domu?  

Rozprávka o troch 

prasiatkach z hľadiska 

technológie stavby  

Stavba, remeselníci, 

stavebný materiál, 

stavebné stroje, 

stavebné náradie  

Vymodelovať domček 

podľa rozprávky.  

Postaviť múrik alebo 

domček zo skladačky.  

Zelenina a ovocie  Ovocie, čo ukrýva 

plod?  

Plod, semeno 

Kôstkovice, bobule, 

malvice, konzervácia 

ovocia  

Vedieť roztriediť 

ovocie podľa semien.  

Vediet triedit plody na 

ovocie a zeleninu.  

 Zelenina  Semená a plody 

Zelenina koreňová, 

listová, plodová 

Uskladňovanie zeleniny  

Poznať vybrané druhy 

zeleninya ich význam 

pre zdravie. 
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U lekára  Úraz a choroba  Úraz, choroba, 

lekárnička  

Rozpoznať rozdiely 

a súvislosti v pojmoch 

úraz a choroba 

Vymenovať úrazy 

a choroby 

Poznať vybraný obsah 

lekárničky.  

 U lekára  Teplomer, lekár  Opísať s prihliadnutím 

na druh a stupeň 

sluchového 

postihnutia návštevu 

u lekára.  

Zmerať teplotu 

teplomerom.  

 Teplomer Druhy teplomerov  Vedieť odmerať 

teplotu vody.  

 Lekári- špecialisti  Očný, ušný, krčný, 

zubný  

Poznať čo je 

ambulancia a 

nemocnica. Kto tam 

pracuje. 

 Chrup Detský a dospelý chrup, 

príčina kazov, 

Ústna dutina   

Poznať detský a 

dospelý chrup, prečo 

sa staráme o zuby. 

 Správna ţivotospráva 

Projekt: navrhnúť 

detské ihrisko   

Správne hygienické 

návyky, spánok, pohyb 

na čerstvom vzduchu  

Osvojiť si správne 

hygienické návyky.  

Práca a odpočinok  Práca a zábava 

Projekt: zostrojenie 

kalendára 

Kam pôjdem na 

prázdniny  

Ako vyuţívam svoj 

voľný čas 

Pracovné dni, dni 

pracovného pokoja,  

Dovolenka, prázdniny 

Kalendár, voľný čas 

Vedieť sa orientovať 

v kalendári.  

Voda  Voda  Farba, chuť a vôňa vody  

Uţitočnosť a škodlivosť 

vody 

Poznať akú farbu, 

chuť a vôňu má voda.  

Vedieť čo sa vo vode 

rozpustí, čo sa 

nerozpustí.  

 Voda a jej 

znečistenie  

Projekt zdravá voda  

 

 Vedieť čo znečistuje 

vodu a ako tomu 

zabrániť. 

Cyklus stromu  V parku  Ihličnaté a listnaté 

stromy  

Rozoznať ihličnaté 

a listnaté stromy.  

 

 V lese Rastliny a ţivočíchy 

v lese, význam lesa pre 

človeka  

Vedieť, čo nám dáva 

les, ako sa máme 

správať v lese. 
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 Rastliny v lese 

a parku  

Podmienky pre rast 

rastlín  

Vedieť čo potrebujú 

rastliny pre rast. 

Rastliny a semená  Ţivá a neţivá príroda Prvky ţivej a neţivej 

prírody 

Časti rastliny  

Zakresliť rastlinu a jej 

časti  

Pozorovať dlhodobý 

rast rastliny.  

 Rastliny v mojom 

okolí  

Projekt  

Kde sa stratili listy 

spadnuté zo 

stromov? 

Prečo nerastú rastliny 

pod mohutnými 

stromami?  

 Poznať vybrané 

rastliny vo svojom 

okolí.  

 

 

 

3. ročník  

 

Tematický celok  Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veci okolo nás, 

vlastnosti látok, 

meranie vlastnosti 

látok, voda, vzduch  

Triedenie 

a rozpoznávanie látok 

podľa ich vlastnosti 

Zmeny vlastnosti 

látok 

Voda – vlastnosti 

vody  

Vzduch- čistota, 

pohyb vzduchu  

 

Vlastnosti látok 

podľa zmyslových 

vnemov  

Určiť vlastnosti látok 

podľa zmyslových 

vnemov  

Vedieť zdôvodniť s 

prihliadnutím na druh 

a stupeň sluchového 

postihnutia zmeny 

vlastnosti látok  -

topenie, tuhnutie, 

vyparovanie.  

 Porovnávanie 

a meranie  

Meranie objemu 

kvapalín podľa valca 

Meranie hmotnosti   

Fyzikálne veličiny. 

Hmotnosť, čas, 

objem, teplota, sila 

Meranie fyzikálnych 

veličín meradlami, 

zápis do tabuliek   

Meranie kvapalín, 

odmerný valec, filter 

na vodu, hmotnosť, 

fyzikálne veličiny, 

čas, teplota, sila 

Medzinárodné 

jednotky fyzikálnych 

veličín. 

Odmerať objem 

kvapalín podľa 

odmerného valca. 

Odmerať hmotnosť. 

Odmerať teplotu 

vody a vzduchu 

laboratórnym 

teplomerom.  

Odmerať teplotu 

ľudského tela 

lekárskym 

teplomerom.  

Odmerať silu 

silomerom.  

Zosumarizovať 

výsledky merania do 

tabuľky 

Porovnávať vlastnosti 
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látok, sily, hmotnosti 

ţiakov v triede. 

Poznať jednotky 

objemu a hmotnosti. 

Poznať meradlo času.  

Poznať jednotku 

teploty, rozumieť 

znamienku : + a – pri 

označovaní teploty. 

Uviesť tri príklady 

pôsobenia sily 

v našom ţivote.  

Poznať meradlo sily, 

jej jednotku a značku.   

Technika, technické 

objavy  

Technika okolo nás  

 

 Zdôvodniť význam 

techniky v našom 

ţivote.  

 Jednoduché stroje  

Projekty: 

premiestňovanie 

nákladu  

Ako Egypťania 

stavali pyramídy 

Páka , kladka, 

naklonená rovina  

Poznať princíp 

fungovania 

jednoduchých 

strojov. 

 

 Elektrická energia   Poznať význam 

elektrickej energie s 

prihliadnutím na druh 

a stupeň SP. 

Zostaviť jednoduchý 

elektrický obvod. 

Ţivé organizmy  Človek  Hlavné vonkajšie 

časti ľudského tela  

Podmienky pre ţivot 

človeka  

Poznať pojmy, hlava, 

telo, 

atď...schematicky to 

znázorniť. 

Vysvetliť vzťah 

človek, voda, vzduch, 

pôda 

 Ţivočíchy Vonkajšie časti 

ţivočíchov, pohyb 

ţivočíchov 

podmienky ţivota 

ţivočíchov   

Poznať vonkajšie 

časti ţivočíchov. 

 

 

Poradie tém je v kompetencii školy ( podľa svojich podmienok).  

Škola je povinná z predloţeného obsahu daného predmetu prevziať do svojho školského 

vzdelávacieho programu minimálne 70 % z daného obsahu, podľa svojich podmienok. 
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VLASTIVEDA 

 

Charakteristika predmetu 

 

Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, 

svojho kraja, regiónu a samotnej obci.  

Vlastivedné – motivačné poznávanie začína uţ v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný 

zaujímavých vecí a potrebujú na ne odpoveď. Vlastiveda na 1.stupni ZŠ je obsahovo naplnená 

emotívnym (dobrodruţným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo 

dojmov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska). S tým súvisí aj poznanie seba samého, 

svojho miesta v rodine a v komunite, či uţ školy alebo partie kamarátov.  Poznanie svojej 

krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť 

o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka 

a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu ale aj 

celej republiky musí byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda by mala byť činnostným 

obsahom. Odporúčame aj vychádzky s vlastivedným námetom (ktorá má motivačný charakter 

pre vyučovanie vlastivedy ale tieto vychádzky alebo výlety sú náročné z hľadiska 

bezpečnosti. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným, kultúrnym, historickým 

prepojením  Vlastiveda (Objavujeme Slovensko) je rozdelená na dve veľké časti, a to Príroda 

Slovenska a Slovensko v minulosti a dnes. V časti Príroda Slovenska je základom spoznanie 

vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä prostredníctvom povestí, rozprávaní 

na základe obrázkov a i. Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá 

sa na spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov, o ich zaradení v správnom časovom 

slede. (Cestujeme po Slovensku) ţiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prvky, 

časti regiónov. Realizácia je prostredníctvom „výletov“, jeden výlet po Slovensku je 

zameraný na jeden vybratý región. Dôraz je na práci s príbehmi a obrázkami, kaţdý z nich 

znázorňuje jeden významný prvok regiónu a na čítaní zjednodušenej mapy. 

 

Ciele predmetu 

 

Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní, rozprávaní, pozorovaní, skúmaní, ţiaci  

získavajú vzťah k rodnému  kraju – kraju, v ktorom ţijú. Vo vyučovaní vlastivedy                   

v 2. ročníku je cieľom, aby ţiaci vedeli rozprávať o svojom rodnom kraji (krajine svojho 

okolia). Pomenovať jeho jednotlivé prvky – časti. Primerane veku, druhu a stupňu sluchového 

postihnutia odlíšiť vzťahy, väzby (prírodného a spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, 

vo svojej obci, doma i v škole. Pri kaţdej vhodnej téme majú ţiaci pouţiť poznatky zo svojich 

pozorovaní a skúseností. Ţiaci majú dokázať pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda a čo 

človek, poznať premeny prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári významné dni. Orientovať 

sa v rodnom kraji alebo okolí školy pomocou svetových strán a významných objektov. Po 

objavnom spoznaní rodného kraja alebo okolia školy sa ţiaci pútavou formou oboznámia 

so zaujímavými časťami Slovenska. Ţiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, 

pamiatky, ktoré uţ nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ 

(prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3. ročníku) vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. 

Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa odlíšiť ich uţ na pohľad významné znaky. 

Výučba vlastivedy v 4. ročníku sa zameriava na záţitkové spoznávanie častí Slovenska. Pre 

ţiakov je pri tom dôleţité vedieť čítať mapu a rozprávať slovom alebo posunkami 

o obrázkoch, fotkách. Dozvedieť sa pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska. 

Porovnávať jednotlivé oblasti s rodným krajom.  
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Poznámka: témy nie je nutné preberať v postupnosti ako sú uvedené v učebnej osnove. Je 

potrebné prispôsobiť sa aktuálnym situáciám.  

Kompetencie  

Učebný predmet vedie ţiakov k rozvíjaniu: 

komunikatívnej kompetencie tým, ţe umoţňuje prezentáciu slovnú, písomnú alebo 

posunkovú, navštívenej oblasti na Slovensku alebo interpretácii prečítanej alebo vypočutej 

povesti, básne viaţucej sa k regiónu alebo ku Slovensku. Učivo o Slovensku rozvíja aj 

čitateľskú gramotnosť tým, ţe ţiaci majú moţnosť rozvíjať si schopnosť opisu obrázkov, 

diagramov, kresieb  apod.  

Ďalšou dôleţitou kompetenciou  rozvíjanie kultúrnej kompetencie aj personálnej 

a interpersonálnej, pretoţe učebný predmet dáva predpoklad pre tvorbu projektov a tímovej 

práce.  

 

Obsah vzdelávania vlastivedy 

Hlavné témy: 

 

Môj rodný kraj – kraj, kde ţijem 

Škola a jej okolie. Moja trieda. Obec, v ktorej ţijem, učím sa.  Spoznávanie, opis, 

charakteristika a rozprávanie o rodnom kraji, o kraji v ktorom ţiaci ţijú. Premeny prírody 

počas roka. Príroda, ľudia, kultúra, doprava, pamätihodnosti a zaujímavosti z okolia. Hodnota 

práce a peňazí. Starostlivosť o svoje prostredie  Náčrt cesty do školy. 

 

Objavujeme Slovensko 

Objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska. Naše starobylé 

a svetoznáme pamiatky a ich krása. Krátka cesta do minulosti, spoznávanie sveta našich 

predkov.  

 

Cestujeme po Slovensku 

Oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu. Vyzdvihnú a odlíšia sa vlastivedné 

osobitosti kaţdého územia. Spoznávanie našej vlasti prostredníctvom hier (aj s vyuţitím 

mapy). 

 

Poradie tém je v kompetencii školy ( podľa svojich podmienok).  

Škola je povinná z predloţeného obsahu daného predmetu prevziať do svojho školského 

vzdelávacieho programu minimálne 70 % z daného obsahu, podľa svojich podmienok. 

 

Orientačné rozdelenie obsahu do ročníkov  

 

2. ročník 

 

Môj rodný kraj – kraj, kde ţijem 

Škola a jej okolie. Moja trieda. Začíname s vlastivedou . Prvá vlastivedná vychádzka. 

 

Objavujeme premeny okolo nás  

Čo vytvorila príroda a čo človek. Čím je zaujímavý kalendárny rok a čím školský rok.  

 

Cesta do školy a domov  
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Poznávanie cesty do školy Môj tieň smeruje na sever (svetové strany). Okolie školy 

a bydliska (orientácia v okolí). 

Cesta do školy: povrch, lesy, lúky, polia, záhrady a parky okolia .Čo rastie v našom okolí: 

rieka, potok. Pozorujeme oblohu (počasie a predpoveď počasia). Pozorujeme oblohu (slnko, 

Mesiac a hviezdy sú na oblohe). Ako sa staráme o naše okolie (a o ţivotné prostredie). 

Čo a ako sa deje v našom okolí  

Kalendár – jeseň, zima, jar, leto  

Moje mesto alebo moja dedinka (miesto,  kde ţijem, kde chodím do školy).Ľudia v mojom 

okolí (aj o úcte k starším obyvateľom) . Pripomíname si našich predkov. Čím sa pýši naša 

obec ( pamätné miesta, sochy, história, povesti, piesne, šport a kultúra).  Kam volať o pomoc 

a kto nám pomáha (tiesňové linky). 

 

Zvyky a tradície  

Vianočný čas (Aké sú tajomstvá Vianoc, Silvestra, Nového roka a Troch kráľov). Tešíme sa 

na prázdniny.  

 

Čo sa mi v našom kraji najviac páči   

 

3. ročník  

Objavujeme Slovensko - Slovensko moja vlasť  

 

Príbehy Slovenska na obrázkoch  

Slovensko na mape a obrázkoch, internete, knihách, rozprávkach, CD, DVD 

 

Za tajomstvami prírody Slovenska  

Kde sa nachádza Slovensko? Pohoria (Tatry, Nízke Tatry, Pieniny, Malá Fatra). Naše rieky.  

jaskyne Slovenska plné záhad.  (Demänovské jaskyne, Domica). Lesy. Čo ukrývajú? 

  

Naše starobylé pamiatky a ich krása  

Svetoznáme pamiatky Slovenska (UNESCO). Slávne hrady, zámky. 

 

Cestujeme v čase – Slovensko v minulosti a dnes  

  

4. ročník  

Cestujeme po Slovensku 

Výlety po Slovensku (úvod )  

Čo potrebujeme na výlete? Čo všetko budeme cestou vidieť? Ako budeme cestovať? Čo je 

treba pozorovať pri ceste po Slovensku 

 

Výlety po západnom Slovensku  

Bratislava. Návšteva Bratislavského hradu,. Záhorie. Trenčiansky hrad a studňa lásky. 

Bojnický zámok a zoo. Plavba hore Dunajom. Nitriansky hrad. Trnava – „slovenský Rím“  

 

Výlety po strednom Slovensku  

Plavba hore Váhom. Drotárske múzeum. Tajomný Oravský hrad a priehrada. Vlkolínec 

a Vrátna dolina – svetoznáme kúty Slovenska. Roztancovaná Východná. Horehronie –

kráľovstvo chránené hradmi. Zvolenský zámok. Dobrodruţstvá pod Poľanou. Kúpeme sa 



27 

 

v Sklených Tepliciach. Naše zlaté hory – Kremnické vrchy. Naše strieborné hory – Štiavnické 

vrchy. Kamenný vodopád. Kráľovstvo medveďa – Slovenské rudohorie 

 

Výlety po východnom Slovensku  

Od Tatier po Vihorlat. Maličké veľhory Tatry. Plavíme sa plťou po Dunajci – Pieniny. Soľ 

nad zlato – Prešov. Spišský hrad a jeho sláva. Naše jaskyne – Roţňava a okolie. Najkrajší 

kostol Slovenska – Košice.  

 

Nad mapou Slovenska  

Čo sme sa naučili, čo sa nám najviac páčilo. Kam zavedieme priateľa zo zahraničia.    

 

Vzdelávací štandard  

Téma  Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Cesta do školy a domov  

Môj tieň smeruje na sever 

(svetové strany). Okolie 

školy, bydliska (orientácia 

v okolí). Poznávanie cesty do 

školy  

 

Svetové strany, orientácia 

podľa svetových strán  

určiť smer na sever podľa 

poludňajšieho tieňa, určiť 

svetové strany v krajine 

a významných objektov 

v miestnej krajine 

 

Príroda  Prvky okolia, ktoré 

vytvorila príroda a ktoré 

človek  

pomenovať v okolitej 

krajine, čo vytvorila príroda 

a čo človek 

odlíšiť prírodné prvky od 

tých vyrobených človekom 

Čas  Kalendárny rok, mesiace, 

sviatočné dni  

vymenovať mesiace v roku 

a určiť kedy – ktorý mesiac  

sa začína jar, leto, jeseň, 

zima,  

 

Orientácia v mape a  

 pláne mesta  

Cesta, plán, nákres 

mapa, symboly na mape, 

mapové znaky 

opísať (alebo porozprávať 

vlastnými slovami) cestu do 

školy alebo zo školy domov 

a vymenovať  

Slovensko   porovnať rôzne obrázky 

znázorňujúce územie 

Slovenska a mapu- ukázať na 

mape a odlíšiť, tri znaky: 

rieky – modrá farba, pohoria 

– hnedá farba a níţiny – 

zelená farba, zapamätať 

polohu Slovenska na 

svetadiele (Slovensko leţí 

v Európe), ukázať na mape 

pohoria Tatry, Nízke Tatry, 

Pieniny a Malú Fatru, opísať 

podľa obrázkov pohorie 

(hornatú krajinu, vrchy, 
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doliny) a vymenovať vybraté 

činnosti človeka v pohoriach  

 

Zmeny prírody  Zmeny prírody  poznať zmeny v prírode cez 

jeseň a pouţiť pri tom 

vlastné pozorovania 

i skúsenosti (zmeny v 

prírode, dĺţka dňa) 

 

Obec Obec, obec školy  poznať názov svojej obce,  

svoju obec (napr. aké domy, 

ulice – ktoré pozná aj 

vymenovať, blízka rieka, 

park a i.), poznať spôsob 

ţivota obyvateľov obce, 

poznať názov obce, v ktorej 

sídli škola   

Tradície  Sviatočné dni, tradície  poznať známe sviatočné dni 

na rozhraní kalendárnych 

rokov (Vianoce, Silvester, 

Nový rok, Traja králi), 

opísať, aké činnosti sa k nim 

viaţu v ich rodine, v ich obci 

Mestá  Bratislava, Košice ukázať na mape naše dve 

najväčšie mestá (Bratislava a 

Košice 

Hrady a zámky  Hrady a zámky, povesť  ukázať na mape vybraté 

hrady a zámky 

Slovensko v minulosti   poznať históriu Slovenska  

 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má ţiak so sluchovým postihnutím získať:  

horeuvedené kompetencie uplatňuje a poţiadavky štandardu spĺňa s  prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia, s pomocou učiteľa.  
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VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A HODNOTY  

 

PREDMETY  ● ETICKÁ VÝCHOVA/ NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA 

 

ETICKÁ VÝCHOVA 

 

 

Charakteristika predmetu 

  

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou 

identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, 

prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa 

neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale záţitkovým učením 

účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha 

osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre ţivot v tom 

zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných  vzťahov 

v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Etická výchova sa  prvom rade  zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráţa 

v morálnych postojoch a v regulácii správania ţiakov. Pre etickú výchovu je primárny  rozvoj 

etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností 

/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej 

hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. 

  

 

Ciele učebného predmetu  

 

Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:  

 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj 

prosociálnosť, 

 má pozitívny vzťah k ţivotu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 

 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými 

normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej 

miery nezávislá od tlaku spoločnosti, 

 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná 

správne reagovať aj v neočakávaných a zloţitých situáciách, 

 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, 

 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangaţovanosťou - súlad medzi 

emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, 

 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný 

kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami, 

 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu. 

  

 

Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, 

ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK: 

 

K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť  problémy 
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E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, 

                                  preţívanie, rozvíjať jeho city 

M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túţby, chcenia osobnosti, jej aktivity 

S –   socializácia,  jej cieľom je naučiť človeka ţiť s druhými ľuďmi, naučiť ich  

       komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy 

A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu  

       osobnosti, učiť hodnotiť 

K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl ţivota. 

 

Obsah  

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme 

dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných  osnov. 

Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém: 

1. otvorená komunikácia 

2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba 

3. pozitívne hodnotenie iných 

4. tvorivosť a iniciatíva 

5. vyjadrovanie citov 

6. empatia 

7. asertivita 

8. reálne a zobrazené vzory 

9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo 

10. komplexná prosociálnosť 

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania 

12. etika a ekonomické hodnoty 

13. etika a náboţenstvá – tolerancia a úcta 

14. rodina, v ktorej ţijem 

15. výchova k manţelstvu a rodičovstvu 

16. ochrana prírody a ţivotného prostredia. 

 

 Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných škôl je:  

 viesť ţiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,  

 naučiť ţiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla   

 naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prv,ky prosociálneho 

správania primerané veku, 

 umoţniť ţiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov, 

 umoţniť ţiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty,  postoje a sociálne 

normy, 

 podporovať  u ţiakov rozvoj  sociálnych zručností,  

 formovať spolupracujúce spoločenstvo ţiakov. 

 

Poradie tém je v kompetencii školy ( podľa svojich podmienok).  

Škola je povinná z predloţeného obsahu daného predmetu prevziať do svojho školského 

vzdelávacieho programu minimálne 70 % z daného obsahu, podľa svojich podmienok. 
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Obsah 

 

VÝCHOVNÉ CIELE A TEMATICKÉ CELKY  

                    

2. ročník 

Výchovný cieľ:   Rozvíjať a posilňovať komunikačné zručnosti – učiť sa vyjadrovať city. 

Preţívať  radosť z napĺňania potreby byť akceptovaný inými a mať rád iných. Poznávať svoje 

práva a povinnosti. 

 

1. Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov: 

 pripomenutie si tém a z nich vyplývajúce správanie  z prvého ročníka, 

 počúvanie iných ako prvý predpoklad úspešnej spolupráce, 

 sebaovládanie pri prijímaní informácií o sebe od iných, 

 základy spolupráce v skupinách (uvedomovanie si práv a povinností).                        

2. Tvorivosť 

 objavovanie vlastných daností - talentu - pozitívnych stránok (V čom som výnimočný, 

čo viem dobre robiť, čo mi ide dobre...), 

 rozvoj fantázie a pozorovacích schopností, 

 tvorivosť, ktorú od nás prijímajú, očakávajú iní (Vymyslieť darček pre súrodencov, 

rodičov, starých rodičov...), 

 tvorivosť iných,  ktorá nás obohacuje (Ako dobre  nám padne, keď nás iní prekvapia 

niečím novým, zaujímavým – napr. mama novým jedlom...), 

 vyuţitie tvorivosti v ţivote triedy (tvorba pravidiel správania sa v triede, ak si ich 

pamätáme z minulého ročníka, treba ich však prehodnotiť). 

3. Iniciatíva  

 iniciatíva v sebapoznaní (Kto som? Aký vplyv má fungovanie môjho tela na moje 

preţívanie, pohodu, či nepohodu? Prečo reagujem tak, ako reagujem?), 

 iniciatíva vo vzťahu k iným, 

 hľadanie moţností ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu 

kamarátov...) a ich realizácia, 

 iniciatíva, ktorá nie je prijatá inými, a iniciatíva iných, ktorá je pre mňa neprijateľná 

(riešenie problémov – navádzanie na klamstvo, podvádzanie, kradnutie, 

ohováranie…), iniciatíva, ktorá ohrozuje moje zdravie a osobnú bezpečnosť (fajčenie, 

alkohol, drogy, sexuálne zneuţívanie detí). 

4. Vyjadrovanie citov 

 vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti, obdivu verbálne aj neverbálne (Ako si 

vzájomne vyjadrujeme city v rodine, vo vzťahoch s priateľmi, spoluţiakmi?), 

 úcta k ţene – matke, sestre, spoluţiačke… (Čo sa mi páči a čo sa mi nepáči na ţenách 

a dievčatách?), 

 úcta k muţovi – otcovi, bratovi, spoluţiakovi…(Čo sa mi páči, a čo sa mi nepáči na 

muţoch a chlapcoch?), 

 kultivované vyjadrovanie negatívnych citov (hnev, vzdor, smútok…), 

 akceptovanie citov iných. 

5. Naša trieda – spoločenstvo detí 

 správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi chlapcami a dievčencami – slušnosť, 

ohľaduplnosť, čestnosť, pomoc slabším, rešpektovanie inakosti (Čo sa mi v našej 

triede najviac páči? Som tu spokojný? Sú iní spokojní so mnou?),  
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 kamarátstvo a priateľstvo - úprimné a falošné priateľstvo (Čo je dôleţité pre 

priateľstvo? Mám v našej triede priateľov? ), 

 dodrţiavanie pravidiel správania v triede – podpora vzájomnosti, spokojnosti, 

tolerancie a spolupráce (Môţem niečo zmeniť na sebe, aby sa so mnou v našej triede 

lepšie ţilo? Mám dajaký návrh na vylepšenie našich vzťahov?). 

 

3. ročník 

Výchovný cieľ: Napomáhať zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt a postojov.Učiť sa 

efektívne komunikovať s rovesníkmi. Nadobúdať sociálne zručnosti – asertivitu, empatiu. 

 

1. Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch: 

 dodrţiavanie dohodnutých pravidiel správania, 

 kvalita otvorenej komunikácie - pravdivosť, objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe 

aj o iných, 

 asertívne správanie ako súčasť efektívnej komunikácie, nácvik bezpečného správania 

sa v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť 

povedať nie na negatívne ponuky). 

2.   Vcítenie sa do preţívania iných – empatia 

 hľadanie dôvodov na radosť a  smútok u seba a u iných, 

 pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom vlastných záţitkov  (u spoluţiakov, 

a členov rodiny…), 

 odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku  najbliţších, 

 záujem o zdravotne postihnutých, starých a chorých ľudí. 

3. Riešenie konfliktov - výchova k zmierlivosti:  

 právo na omyl a moţnosť nápravy, 

 význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch, 

 rozvíjanie  sebaovládania a jeho upevňovanie – prehlbovanie vzájomnosti i sebaúcty, 

 súťaţivosť a kooperácia. 

4. Pomoc, darovanie, delenie sa 

 vnímanie a preţívanie prosociálosti (základy starostlivosti o prírodu, ochrana zvierat), 

 zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi psychickou a materiálnou pomocou, 

 podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a ţiackeho kolektívu, 

 príprava ţiakov  na moţné neprijatie dobra inými. 

5.   Naša škola: 

 poznávanie kvalít a predností školy (Čo by som porozprával o našej škole priateľovi z 

inej školy?), 

 rozvíjanie povedomia a  príslušnosti k svojej škole – osobnosti, prostredie, atmosféra, 

učebné predmety (Čo sa mi na našej škole najviac páči? ), 

 účasť ţiakov na ţivote a úspechoch školy (Podieľam sa na vytváraní dobrej atmosféry 

na našej škole? Ktoré problémy na našej škole ma znepokojujú? Čo môţem urobiť ja 

pre vylepšenie ţivota na našej škole?). 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

PREDMETY  ● MATEMATIKA 

   ● INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

 

MATEMATIKA 

 
Charakteristika učebného predmetu 

 

Matematika je v primárnom vzdelávaní (ďalej 1. stupeň ZŠ pre ţiakov so sluchovým 

postihnutím) po slovenskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom. 

Matematické vzdelávanie v prípravnom aţ 4. ročníku ZŠ pre ţiakov so sluchovým 

postihnutím je zaloţené na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na 

vyuţívaní  manuálnych a intelektových činností ţiakov so sluchovým postihnutím. Na 

rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych 

situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umoţňujú získať 

matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným 

matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky 

a pre celoţivotné vzdelávanie. 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne 

zameriava na rozvoj ţiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou ţiakov.  

 

Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ pre ţiakov so sluchovým postihnutím zahŕňa 

 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s objektmi rozvíjajúce 

matematické kompetencie potrebné v ďalšom ţivote (osobnom, občianskom, 

pracovnom a pod.) 

 vytváraním presných učebných návykov rozvoj ţiackych schopností, myslenia a rozvoj 

algoritmického myslenia 

 súhrn vekuprimeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria 

východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 

 informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. 

 

Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických 

okruhov. Toto členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na kaţdom 

stupni nemusí byť explicitne zastúpený kaţdý z týchto tematických okruhov: 

  

   Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

          Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

  Geometria a meranie , 

  Kombinatorika  

          Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 

Poradie tém a ich zaradenie do jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy ( podľa svojich 

podmienok.  

Škola je povinná z predloţeného obsahu daného predmetu prevziať do svojho školského 

vzdelávacieho programu minimálne 70 % z daného obsahu, podľa svojich podmienok. 



34 

 

Učivo v  tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1. 

stupni ZŠ pre ţiakov so sluchovým postihnutím významné miesto pri vytváraní pojmu  

prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena 

(premennej) vo význame čísla.  

V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, ţiaci majú 

v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien.  

Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov 

a diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto  aj graficky znázorňujú.   

 

V tematickom okruhu Geometria a meranie budú ţiaci vytvárať priestorové geometrické 

útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich 

rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, 

odhadovať a merať dĺţku, zoznámia sa jednotlivými dĺţkovými mierami. Riešia 

primerané metrické úlohy z beţnej reality. 

 

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania ţiakov na 1. stupni ZŠ pre ţiakov so sluchovým 

postihnutím je Kombinatorika. Tento tematický okruh  na 1. stupni ZŠ pre ţiakov so 

sluchovým postihnutím sa  objavuje len v podobe úloh.  Ţiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ pre 

ţiakov so sluchovým postihnutím riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, 

pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporiadavajú, rôzne 

zoskupujú). 

 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ  pre ţiakov so sluchovým 

postihnutím sa  objavuje v len podobe úloh. Ţiaci riešia úlohy v ktorých posudzujú z hľadiska 

pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo ţivotných situácií.  

 

Ciele učebného predmetu  

 

Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch prípravnom aţ 4. ročníku ZŠ pre ţiakov 

so sluchovým postihnutím, je naučiť ţiakov so sluchovým postihnutím tým poznatkom, ktoré 

v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v kaţdodennom ţivote budú potrebovať, ako aj 

rozvíjanie tých schopností ţiakov so sluchovým postihnutím , pomocou ktorých sa pripravia 

na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také 

skúsenosti, ktoré vyústia  do poznávacích metód zodpovedajúcich veku ţiakov. 

 

Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu aby, sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a 

všeobecné poţiadavky na rozvoj ţiackej osobnosti: 

 

– pouţívanie slovenského jazyka a odborného jazyka, ktorá zodpovedá  stupňu 

sluchového postihnutia, správna aplikácia postupne sa rozširujúcej  matematickej 

symboliky, vhodné vyuţívanie  tabuliek, grafov a diagramov. Vyuţívanie 

pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov pri 

riešení úloh. 

 

– V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických 

výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti ţiakov 

so sluchovým postihnutím.  
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–  Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie ţiakov pre ţiakov so 

sluchovým postihnutím v rovine a v priestore.  

 

– Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou 

a realitou.  

 

–    Systematické vedenie ţiakov so sluchovým postihnutím k získavaniu skúseností 

s významom  matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov  na 

úrovni ich komunikačných zručností  a tým k  poznaniu, ţe realita je zloţitejšia 

ako jeho matematický model. Dostať sa bliţšie k dennej praxi.  

 

            –  Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní  

schopností ţiakov so sluchovým postihnutím, vrátane ich komunikačných 

zručností, pouţívať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, 

spracovaniu a uloţeniu informácií. 

  

–  Viesť ţiakov so sluchovým postihnutím k získaniu a rozvíjaniu zručností  

súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu 

a samostatnému učeniu sa na úrovni ich komunikačných zručností, k zabezpečeniu 

relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie 

sa.  

 

–   Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov so sluchovým 

postihnutím, napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húţevnatosť, 

sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a sebavzdelávanie, dôveru 

vo vlastné schopnosti a moţnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj 

verejnom kontexte.  

 

– Vytvárať a rozvíjať kladný vzťah ţiakov so sluchovým postihnutím k spoločným 

európskym hodnotám, k permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt 

vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom.  

 

– V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u ţiakov so sluchovým postihnutím  

kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v 

občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a kompetenciu učiť sa učiť sa. 

 

Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ pre ţiakov so sluchovým postihnutím má smerovať 

k tomu aby sa pri vzdelávaní ţiakov so sluchovým postihnutím v jednotlivých tematických 

okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre 

matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie ţiakov so sluchovým postihnutím. 
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Obsah vzdelávania  

 

Druhý ročník 

( 3 hodiny týţdenne, 99 hodín ročne ) 

 

I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10(aj pomocou 

znázorňovania) 

 

Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých sčítancov napr. 2 + 2 + 2 (aj ako propedeutika k 

budúcemu násobeniu prirodzených čísel). Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. Riešenie 

jednoduchých slovných úloh a na sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 v obore do 

20. Jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:  

- určenie súčtu, keď sú dané sčítance  

- zväčšenie daného čísla o niekoľko jednotiek  

- určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec  

- zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek  

- porovnávanie rozdielom.  

Zloţenú slovnú úlohu: (a + b + c). Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Tvorenie textov k 

numerickým príkladom. 

 

II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100 

 

Prirodzené čísla 20 – 100. Predstavy o prirodzenom čísle do 100. Čítanie a písanie čísel 20 – 

100. Dvojciferné číslo ako súčet desiatok a jednotiek v obore od 20 do 100. Určovanie 

počtu,..., po jednom, po dvoch, desiatich, utváranie skupín vecí, o danom počte. Porovnávanie 

čísel. Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej, rovnako, aj ako propedeutika nerovníc). 

Slovné úlohy na porovnávanie.  

 

III. Geometria 

Bod, priamka, polpriamka, úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na 

priamke, polpriamke a na danom geometrickom útvare. Jednotky dĺţky – cm, dm, m. Meranie 

dĺţky úsečky. Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺţky. Budovanie telies z kociek podľa vzoru 

alebo podľa obrázka. Stavba jednoduchých telies. 

 

IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 

Sčítanie a odčítanie v obore do 100. Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez 

prechodu a s prechodom cez základ 10 v obore do 100. Odčítanie jednociferného čísla od 

dvojciferného bez prechodu cez základ 10 a s prechodom cez základ 10 v obore do 100. 

Vlastnosti sčítania (komutatívnosť, asociatívnosť). Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných 

čísel. Počítanie spamäti a písomne. Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, skúška správnosti. 

Riešenie jednoduchých a zloţených slovných úloh, ktoré vedú k zápisu a + b + c; a + b - c; a – 

b – c. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 100. 
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Tretí ročník 

( 3 hodiny týţdenne, 99 hodín ročne ) 

 

I.  Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 

Zavedenie násobenia. Súvislosť medzi násobením a sčítaním. Nácvik násobenia v obore do 

20. Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. Riešenie slovných úloh na násobenie. 

Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou. Tvorenie slovnej úlohy k 

danému numerickému príkladu na násobenie v obore do 20. Riešenie nepriamo 

sformulovaných slovných úloh na násobenie v obore do 20. Slovné úlohy na priamu 

úmernosť (ako preopedeutika) v obore do 20. Zavedenie delenia. Propedeutika zlomkov 

(rozdeľovanie na polovice, tretiny,...) Delenie, ako postupné odčítanie rovnakého čísla. 

Nácvik delenia v obore do 20. Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi 

delením a násobením. Riešenie slovných úloh na delenie. Tvorenie slovnej úlohy k danému 

numerickému príkladu na delenie v obore do 20. Riešenie slovných úloh na násobenie a 

delenie. 

 

II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 

Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel oboru do 10 000. Zobrazovanie čísel na 

číselnej osi, porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na desiatky, stovky. Propedeutika 

rozvoja prirodzeného čísla v desiatkovej sústave. Číselná os. Nerovnice (propedeutika). 

Slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000. Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu 

na porovnávanie v obore do 10 000. Zavedenie jednotiek dĺţky: mm, km. Jednotky dĺţky mm, 

cm, dm, m, km a ich premieňanie. 

 

III.  Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000  

Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel. Zoznámenie sa s kalkulačkou a 

jej displejom. Sčítanie a odčítanie s vyuţitím kalkulačky. Riešenie jednoduchých a zloţených 

slovných úloh. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh. Riešenie slovných úloh s 

neprázdnym prienikom. 

 

V.  Geometria 

Meranie dĺţky úsečky v milimetroch a v centimetroch. Meranie väčších vzdialeností:  

- pribliţne (napr. krokmi)  

- s presnosťou na metre.  

Odhad dĺţky:  

- kratšej v centimetroch (milimetroch)  

- dlhšej v metroch.  

Rysovanie - základné zásady rysovania. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek 

na priamke a danom geometrickom útvare. Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti. 

Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných útvarov vo štvorcovej sieti. Stavba telies z kociek na 

základe plánu (obrázka). Kreslenie plánu stavby z kociek. 

 

VI. Riešenie aplikačných  úloh a úloh  rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

Vytváranie všetkých moţných skupín predmetov z daného počtu predmetov po dvoch, troch, 

manipulatívnou činnosťou a symbolmi. Vyslovenie tvrdení o činnostiach, obrázkoch, 

posúdenie ich pravdivosti. 
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Štandard kompetencií, ktoré má ţiak v jednotlivých tematických okruhoch učiva získať: 

 

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

  

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 

► pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených  čísel v obore do 10 000 a vie 

ich využiť na popis a riešenie problémov z reálnej situácie  

► vykonáva z pamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony a využíva       

komutatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov 

zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady,  kontroluje správnosť výsledkov 

počtových výkonov   

► rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie 

a udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky 

o číslach a počtových  výkonoch  

 

Očakávané postoje žiakov 

►◙ prestáva mať „strach“ z čísel, ◙  smelšie kvantifikuje realitu okolo seba, ◙ 

sebavedome robí porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel, ◙ je spokojný 

s číselným vyjadrením výsledku, nakoľko v prípade potreby dokáže uskutočniť 

kontrolu správnosti výpočtu. 

 

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 

►  vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel,  rozoznáva a sám 

vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti 

a pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov 

► usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi 

týmito údajmi 

► interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia  úloh a problémov rozvíja svoje 

schopnosti a kreativitu, kontrolou správnosti  riešenia úloh  zisťuje účinnosť svojej 

práce. 

              Očakávané postoje žiakov 

 ► pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami ◙ vidí potrebu 

samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia ◙ vidí potrebu 

postupného vytvárania primeraných názorov na vzťah matematiky a reality ◙ má 

záujem na zdokonaľovanie svojho logického myslenia, na jeho  neustálom rozširovaní 

a prehlbovaní (triedenie, použitie elementárnych algoritmov, atď.) o prvky kritického 

myslenia ◙ je pozitívne motivovaný na vytváranie  základov svojho osobnostného  

rozvoja. 
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Geometria a meranie  
 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 

► rozozná, pomenuje, vymodeluje a popíše  jednotlivé základné priestorové 

geometrické tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu 

► pozná, vie popísať,  pomenovať a narysovať základné rovinné útvary   

► rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine 

► pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri 

praktických meraniach.  

           

  

Riešenie aplikačných  úloh a úloh  rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

  

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 

 ►  prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou 

konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného 

určitého kritéria            

            ►   v jednoduchých prípadoch v realite a v matematike rozlíši istý a nemožný jav 

            ►   zaznamenáva počet určitých udalostí , znázorni ich a zo získaných a znázornených  

udalostí robí jednoduché závery 

►  v jednoduchých prípadoch  prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia 

a  z   matematiky  správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé ( 

nepravdivé)  tvrdenia.   

  

                Očakávané postoje žiakov 

►   triediť svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov ◙ nadobúda pocit 

potreby kvantifikácie javov svojho okolia ◙ uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a 

vecí ◙ získa potrebu vedieť zdôvodniť pravdivosť  alebo nepravdivosť výrokov,  

situácií (obrázkovej alebo situačnej).  

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má  získať ţiak so sluchovým postihnutím:  

 náročnosť formulácie slovných  úloh zodpovedá stupňu sluchového postihnutiu ţiaka 

a úrovni jeho komunikačných zručností 

 ţiak rieši úlohy za pomoci učiteľa. 
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INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

 

Obsah vzdelávania predmetu INFORMATICKÁ VÝCHOVA pre 2. a 3. ročník ZŠ pre 

ţiakov so sluchovým postihnutím je uvedený v  Štátnom vzdelávacom programe, v 

ISCED 1. 

Poradie tém je v kompetencii školy ( podľa svojich podmienok).  

Škola je povinná z predloţeného obsahu daného predmetu prevziať do svojho školského 

vzdelávacieho programu minimálne 70 % z daného obsahu, podľa svojich podmienok. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má ţiak so sluchovým postihnutím získať:  

- náročnosť formulácie úloh zodpovedá druhu a stupňu sluchového postihnutiu ţiaka a úrovni 

jeho komunikačných zručností, 

- ţiak rieši úlohy s pomocou učiteľa. 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ UMENIE A KULTÚRA 

 

PREDMETY  ● VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

   ●  HUDOBNÁ VÝCHOVA/RYTMICKO-POHYBOVÁ VÝCHOVA 

 

Obsah vzdelávania v 2. a 3. ročníku ZŠ pre ţiakov so sluchovým postihnutím je uvedený v 

prílohe Vzdelávacieho programu pre deti a ţiakov so sluchovým postihnutím, ktorý schválilo 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa      

26. mája 2009. 

 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ ZDRAVIE A POHYB  

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

OCHRANA ŢIVOTA A ZDRAVIA  

 

Obsah vzdelávania pre 2. a 3. ročník ZŠ pre ţiakov so sluchovým postihnutím je 

uvedený v  Štátnom vzdelávacom programe, v ISCED 1. 

V základných školách, ktoré vzdelávajú ţiakov so sluchovým postihnutím sa môţe 

postupovať aj podľa učebných osnov zdravotnej telesnej výchovy pre 1. aţ 9.ročník, ktoré 

vydalo MŠ SR dňa 19.mája 2003 pod číslom 526/2003-41 s platnosťou od 1.9.2003 . 

 

Poradie tém je v kompetencii školy ( podľa svojich podmienok).  

Škola je povinná z predloţeného obsahu daného predmetu prevziať do svojho školského 

vzdelávacieho programu minimálne 70 % z daného obsahu, podľa svojich podmienok. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má ţiak so sluchovým postihnutím získať:  

- náročnosť formulácie úloh zodpovedá druhu a stupňu sluchového postihnutiu ţiaka a úrovni 

jeho komunikačných zručností, 

- ţiak rieši úlohy s pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


