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Úvod 

 
 Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa postupuje podľa vzdelávacieho 

programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

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

s touto diagnózou v základnej škole, t. j. v špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím 

a v ďalších školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v špeciálnych triedach základných škôl 

alebo pri individuálnom začlenení. 

 Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov 

s mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní. 

 Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vychádza  

zo vzdelávacieho programu ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schváleného Ministerstvom 

školstva Slovenskej republiky pod číslom  CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009 

a inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ako súčasť vzdelávacieho programu  schváleného 

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod číslom 2016-14674/20270:9-10F0 s platnosťou  

od 1. septembra 2016, pre 1.,2. a 3. ročník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Ciele výchovy a vzdelávania 
 

 

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

kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  

na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. 

 Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 

spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov: 

• poskytnúť žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného 

prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového, 

• rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v poznávacej, sociálnej, 

emocionálnej a morálnej oblasti, 

•  viesť žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, 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 žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom 

získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov, 

•  umožniť žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli využiť pri ďalšom 

vzdelávaní aj v občianskom živote, 

•  vyvážene rozvíjať u žiakov 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 spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom 

a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

•  viesť žiakov 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 náboženskými spoločenstvami, 

•  naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť  

za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie. 

 

 

 

 

 



2 Stupeň vzdelania 
  

 Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

3 Profil absolventa 
 

 Absolvent má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, kultúrnej 

a mediálnej gramotnosti. 

 Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami: 

• pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa, 

• vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej 

komunikačnej schopnosti v materinskom, štátnom jazyku, 

• rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

• vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo vývine 

jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie), 

• využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách, 

• vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná riziká spojené 

s využívaním internetu a médií, 

• získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami, 

• chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy 

medzi predmetmi a javmi, 

• chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia, 

• rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, premýšľa o jeho príčinách a vie 

navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností, 

• váži si seba i druhých, dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať, 

• správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

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

•  má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

• uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných. 

 

 

 

 

 



4 Vzdelávacie oblasti 

 
 Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený 

do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií. 

Vyučovacie predmety vo vzdelávacích oblastiach pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ VYUČOVACIE PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ 

SCHOPNOSTI 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH 

ZRUČNOSTÍ 

MATEMATIKA A PRÁCA 

S INFORMÁCIAMI 

MATEMATIKA 

INFORMATIKA 

ČLOVEK A PRÍRODA VECNÉ UČENIE 

FYZIKA 

CHÉMIA 

BIOLÓGIA 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ VLASTIVEDA 

DEJEPIS 

GEOGRAFIA 

OBČIANSKA NÁUKA 

ČLOVEK A HODNOTY ETICKÁ VÝCHOVA / 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO 

ČLOVEK A SVET PRÁCE PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

UMENIE A KULTÚRA HUDOBNÁ VÝCHOVA 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 

 

 

 

 

 

 



5 Charakteristika, špecifiká a dĺžka výchovy a vzdelávania, podmienky pri-
jímania 

 

Špecifiká výchovy a vzdelávania 

• Dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s odloženou povinnou školskou dochádzkou sa 

môže vzdelávať v prípravnom ročníku, po absolvovaní ktorého môže žiak pokračovať v primárnom 

vzdelávaní na takom type školy, pre ktorý má predpoklady. 

• Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má pracovné vyučovanie, čomu musí 

zodpovedať materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. 

• V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je možné žiakovi vypracovať 

individuálny vzdelávací plán z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva 

a postupuje  do vyššieho ročníka. 

Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia môžu byť vzdelávaní 

a) v špeciálnych základných školách, 

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

c) v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94 ods. 1 zákona č. 

245/2008 Z. z.). 

 

Dĺžka výchovy a vzdelávania 

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

ročníka. 

 

Podmienky prijímania 

 Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím určuje § 7 ods. 1 až 4 

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

6 Vzdelávacie štandardy 
  

 Pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia nie sú určené vzdelávacie štandardy. 

 

 

 

 

 



7 Rámcové učebné plány 
  

  Rámcový učebný plán vymedzuje voliteľné (disponibilné) hodiny, ktoré škola konkretizuje vo svojom 

školskom vzdelávacom programe nasledovne: navýši hodinovú dotáciu existujúcim vyučovacím predmetom 

ŠVP a/alebo vytvorí nový vyučovací predmet, ktorému pridelí časovú dotáciu. Poznámky k rámcovému 

učebnému plánu sú pre školu záväzné, môže si však v rámci svojho učebného plánu vytvoriť ďalšie poznámky 

podľa svojich potrieb a možností. 

 

I. stupeň 

 
 

Vzdelávacia oblasť 
 
Vyučovací predmet 

počet hodín spolu 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Štátny 

VP 

Školský 

VP 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

8+1 8+1 8 7 + 1 31 3 

Príroda a 

spoločnosť 

Vecné učenie 1 1 1  3  

Vlastiveda    2 2  

Človek a hodnoty Katolícke 

náboženstvo 

0+2 0+2 0+2 0+2  8 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4 16 3 

Informatická 

výchova 

  0+1 0+1  2 

Človek a svet práce Pracovné 

vyučovanie 

1 2 3 4 10  

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 1 1 4  

Hudobná výchova 1 1 1 1 4  

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 8  

Spolu:  22 23 24 25 78 16 

94 

 

Poznámky 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný 

plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 

2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú 



organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže 

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. 

3. Vyučovací predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch. 

4. Vyučovací predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý 

týždeň. 

5. Voliteľné hodiny sú využité na posilnenie predmetov (opakovanie a upevňovanie učiva) bez 

rozšírenia učiva vo vzdelávacej oblasti: Jazyk a komunikácia (1 hodina týždenne v predmete 

Slovenský jazyk a literatúra pre 1.2 a 4. ročník) a Matematika a práca s informáciami (1 hodina 

týždenne v predmete Matematika pre 1. – 4. ročník). 

6. V 1. – 4. ročníku  je zaradený predmet  Katolícke náboženstvo dve hodiny týždenne vybraný školou 

zo zoznamu voliteľných predmetov pre žiakov s mentálnym postihnutím – variant A vzhľadom  

na charakter zamerania školy. Žiaci sa v predmete vzdelávajú podľa platných učených osnov 

vzdelávania pre primárne vzdelávanie ISCED 1. 

7. V 3. – 4. ročníku  je zaradený predmet Informatická výchova (1 hodina týždenne) vybraný školou  

zo zoznamu voliteľných predmetov pre žiakov s mentálnym postihnutím – variant A. Žiaci sa 

v predmete vzdelávajú podľa platných učených osnov vzdelávania pre primárne vzdelávanie  

ISCED 1. 

8 Vyučovací jazyk 
  

 Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky. 

9 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 
  

 Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sú na škole vzdelávaní v triedach základnej školy 

spolu s inými žiakmi, t.j. v  školskej integrácii ( podľa § 94 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z.). 

10 Podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o 
získanom vzdelaní 

  

 Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: 

„Žiak (žiačka) získal (získala) primárne vzdelanie.“. Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú 

sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to nasledovne: „Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) 

povinnú školskú dochádzku. 



11 Povinné personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania 
 

 Efektívna realizácia Vzdelávacieho programu je podmienená potrebným personálnym 

zabezpečením podľa nasledujúceho rámca, pričom sa musí vychádzať z požiadaviek formulovaných 

v platnej legislatíve (Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch). 

12 Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy a 
vzdelávania 

  

 Dôležitou podmienkou výchovy a vzdelávania žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

je aj primerané priestorové vybavenie školy a materiálno-technické vybavenie učebných priestorov. 

Priestorové vybavenie 

a) pre manažment školy 

• kancelária riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy 

• kancelária pre ekonomický úsek 

b) pre pedagogických zamestnancov školy 

• zborovňa 

c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom 

• kancelárie pre prácu personálu poskytujúceho odborné služby a pomoc pedagógom/žiakom 

d) pre nepedagogických zamestnancov školy 

• kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov 

e) hygienické priestory 

• sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov 

• šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi 

f) odkladacie a úložné priestory 

• pre učebné pomôcky 

• didaktickú techniku 

• skladové priestory 

• archív 

g) informačno-komunikačné priestory 

• knižnica/priestor pre knižnicu vybavený knižničným fondom, IKT zariadením a pripojením  

na Internet 

h) učebné priestory (interné/externé) 

• učebne (s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania) 

• odborné učebne 



• špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania vybavené vhodným 

náradím, prístrojmi a pomôckami 

• školské ihrisko 

i) spoločné priestory 

• školská budova 

• školský dvor 

• priestory pre školský klub detí 

• priestor pre riešenie zdravotných problémov, bezpodnetová miestnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 1 

Vzdelávací program pre 1. ročník 
 

Školský učebný plán 

 
 V školskom vzdelávacom programe využívame dotáciu voliteľných predmetov na posilnenie 

predmetov (opakovanie a upevňovanie učiva) bez rozšírenia učiva vo vzdelávacej oblasti Jazyk 

a komunikácia (1 hodina týždenne) a Matematika a práca s informáciami (1 hodina týždenne v predmete 

Matematika). 

 V 1. ročníku je zaradený predmet  Katolícke náboženstvo (dve hodiny týždenne) vybraný školou 

zo zoznamu voliteľných predmetov, vzhľadom na charakter zamerania školy. Žiaci sa v predmete 

vzdelávajú podľa platných učených osnov vzdelávania pre primárne vzdelávanie ISCED 1 (pozri 

inovovaný Školský vzdelávací program ISCED 1) 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet hodín 

1. ročník /ŠVP 

Počet hodín 

1. ročník /ŠkVP 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8 1 9 

Príroda a spoločnosť Vecné učenie 1 0 1 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 0 2 2 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 1 5 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 0 1 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 0 1 

Výtvarná výchova 1 0 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2 

Počet hodín spolu  18 4 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah vzdelávania 

 

ISCED 1- Učebné osnovy 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 9 hodín týždenne, 297 hodín ročne 

Ročník prvý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice 424 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

  Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakov s mentálnym postihnutím je základom celého 

vzdelávania a výchovy. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh slovenského jazyka a literatúry je 

predpokladom na splnenie úloh ďalších vyučovacích predmetov. K hlavným aspektom patrí rozvoj 

slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal žiak zvládať na 

elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie 

s porozumením. 

 Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je naučiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne 

sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť u všetkých žiakov návyk správneho 

hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu, z väčšiny žiakov vychovať čitateľov 

a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre. 

 Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry spája v sebe niekoľko zložiek, ktoré sa navzájom 

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

emocionálnu, vôľovú a rozumovú stránku osobnosti dieťaťa, spoluutvárajú charakter žiaka a spolu 

s ostatnými predmetmi posilňujú výchovu k vlastenectvu. 

 V 1. ročníku je vzdelávací obsah predmetu rozdelený do troch oblasti: Jazyk a komunikácia, 

Komunikácia a sloh a Čítanie a literatúra.Oblasť Komunikácia a sloh sa prelína oblasťou- Jazyková 

komunikácia a Čítanie a literatúra. 

 Hlavnou úlohou predmetu v 1. ročníku je rozvíjať všetky zmysly žiakov, rozvíjať reč, privykať ich 

hovoriť spisovným jazykom, učiť ich vyjadrovať sa v krátkych a jednoduchých hovorených prejavoch, 

vytvárať základné zručnosti čítania a písania, vychovať pozorného poslucháča a čitateľa prostredníctvom 

umeleckých diel detskej literatúry prispievať k rozvoju osobnosti postihnutého dieťaťa. 

 

 



Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 1. ročníku je: 

• postupne poznávať niektoré hlásky a príslušné písmená, čítať jednoslabičné a dvojslabičné slová, 

• rozvíjať psychomotorické schopnosti a jemnú pohybovú koordináciu potrebnú na vyučovanie 

písania. 

V 1. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- písanie 

3+1 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- komunikácia, ústny prejav 

prelína sa oblasťou jazyková komunikácia a čítanie  

a literatúra 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania 

- literárna výchova 

5 

SPOLU 8+1 

 

 

Témy a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Jazyková komunikácia – písanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 hodín 

Žiak vie: 

• správne zaobchádzať s písacími nástrojmi a materiálom 

a dbať na úhľadnú úpravu 

• písať cviky na prípravné písanie nepodopretou rukou 

• správne držať ruku pri čmáraní rudkou,  kriedou, fixkou, 

progresom. 

• voľne čmárať a krútiť, písať oblúky 

• držať ceruzku pri písaní v liniatúre 

• písať prvky prvých písmen 

• využiť  prípravné cviky na nácvik písania písmen 

• písať písmená, ktoré sa učí čítať v poradí podľa postupu 

v čítaní 

• písať slabiky a krátke slová zložené z osvojených písmen. 

• prepísať slabiky a slová z tlačeného do písaného písma. 

• písať podľa diktátu písmena a slabiky. 

Čítanie a literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie: 

• poznávať samohlásky a, e, i, o, u, y a príslušných malých 

a veľkých písmen 

• rozlišovať krátke a dlhé samohlásky 

• poznávať a čítať spoluhlásky m, M, I, L, v, V, t, T, p, P, j, J 

• čítať otvorené a zatvorené slabiky s osvojeným písmenom 

• vyslovovať mäkké slabiky le, li, te, ti, ne, ni, de, di 

• čítať jednoslabičné, dvojslabičné a niektoré trojslabičné 

slová zložené najmä z otvorených slabík 

• čítať jednoduché vety, písané písmo. 

• počúvať a rozprávať najznámejšie jednoduché rozprávky 

• počúvať a vnímať krátky príbeh 



 

165 hodín 

• dramatizovať, prípadne ilustrovať krátky príbeh. 

• memorovať jednoduché rečňovanky. 

Spolu 297 hodín  

 

 

Prierezové témy 

 Vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry využívame tieto prierezové témy. 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, 

• rozprávať k určenej téme, 

• porozumieť sebe samému a druhým. 

Multikultúrna výchova: 

• naučiť sa poznávať rozličné tradičné a nové kultúry, 

• viesť žiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju tolerancie, rešpektu,prosociálneho 

správania. 

Enviromentálna výchova: 

• vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, 

• uvedomiť si podmienky života a možnosti ich ohrozovania. 

Mediálna výchova: 

• IKT – dorozumievať sa, 

• prispôsobiť vlastnú činnosť potrebám a cieľom tímu. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, 

• v prípade potreby vedieť privolať pomoc dospelého. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• rozvíjať opis, rozprávanie, 

• učiť sa riešiť problémy, 

• naučiť sa prezentovať svoju prácu na primeranej úrovni. 

Dopravná výchova: 

• tvoriť slová, krátke vety k téme, 

• upevňovať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych 

dopravných situáciách. 

 

 

 

 



Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry využívame poznatky,  ktoré sú spracovávané v rámci 

rôznych predmetov (vecné učenie, matematika...), formou IKT (výučbové programy),  formou vzťahu 

čítania a literárnej výchovy k hudobnej výchove (intonácia slabík, tematické piesne), k výtvarnej výchove 

(ako prostriedok estetickej výchovy na formovanie vkusu a na utváranie estetického vzťahu k životu). 

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry najmä z hľadiska výberu textov je potrebné koordinovať 

s vecným učením. Správne jazykové návyky uľahčujú prácu na iných vyučovacích predmetoch, 

skvalitňujú výchovno-vzdelávací proces ako celok. 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

 

Metódy: 

• výkladovo-ilustratívna 

• reproduktívna 

• didaktická hra 

• práca s knihou 

• dramatizácia 

• pozorovanie 

• programové vyučovanie 

• hodnotenie 

• motivačná výzva 

• kontrola a klasifikácia 

• hlásková analyticko syntetická metóda 

• zážitková metóda 

• pochvala a kritika 

• brainstorming 

• výkladové formy - rozprávanie, prednáška, objasňovanie, opis 

• dialogické formy – rozhovor, beseda, diskusia 

Formy: 

• frontálna práca 

• individuálna práca 

• skupinová práca 

• práca v dvojiciach 

• domáca úloha 

 Pri nácviku čítania používame metódu splývavého čítania, pri ďalších činnostiach, ktoré súvisia s 

nácvikom čítania a písania používame analyticko – syntetickú metódu. 



Učebné zdroje 

 Učebnice /Antolová, Škultétyová: Moja kniha – Šabikár pre I. roč. ŠZŠ (A) 1. – 3. časť/, pracovné 

listy /Škultétyová, Rohovská: Pracovné listy k učebnici Moja kniha, S. Škultétyová, J. Rohovská,  

J. Žišková, D. Matúšková: Maľovaná abeceda – Pracovné listy k abecede pre ŠZŠ, Píšová, Šínska, 

Hospodárová: Bodka, čiarka, palička, poslúchaj ma ručička/, mimočítanková literatúra, detské 

encyklopédie, detské časopisy, materiálno - technické a didaktické prostriedky, písanky, CD prehrávač, 

detské časopisy, detská literatúra, manipulačný materiál, pracovné listy. 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Vecné učenie 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník prvý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice 424 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 Vecné učenie v prvom ročníku je syntézou najjednoduchších prírodovedných 

a spoločenskovedných poznatkov, ktoré žiaci získavajú na základe pozorovania prírodovedných zmien 

počas roka a vzťahov medzi človekom a prírodou. 

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

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

Vo vyučovaní vecného učiva sa vytvárajú a upevňujú zdravotné a hygienické návyky žiakov. Žiaci 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 spolužiakom, ku škole, k domovu, k obci a k vlasti sa vecné učenie podieľa na mravnej výchove žiakov. 

 Témy obsahu vecného učiva sú prostriedkom hlbšieho poznávania slovenského jazyka, rozvíjania 

slovnej zásoby a výcviku vyjadrovania Vecné učenie poskytuje aj námety na pracovné vyučovanie 



a praktické činnosti žiakov (modelovanie, kútik živej prírody a pod.). Hlavným zdrojom poznania sú 

jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na vychádzkach, v kútiku živej 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 žiakov. Uplatňuje sa výchova žiakov k  spolupráci, ktorá sa chápe ako príprava postihnutého 

žiaka na život v spoločnosti a ako prostriedok socializácie žiakovej osobnosti. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovania predmetu vecné učenie v 1. ročníku je: 

• získať základné poznatky o prírode a spoločnosti z ich najbližšieho okolia, 

• viesť žiakov 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 týždni, 

• oboznamovať sa so zásadami osobnej hygieny, správnej životosprávy a kultúrneho správania, 

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

významných udalostí. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Škola a život v škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• Pomenovať zariadenia triedy, rozlišovať, používať, šetriť 

a uložiť školské potreby a hračky. 

• Poznať a osloviť svojho učiteľa. 

• Predstaviť sa a pozdraviť. 

• Rozlíšiť vyučovaciu hodinu a prestávku. Udržiavať poriadok 

v triede, na lavici, v školskej taške. 

• Orientovať sa v budove školy. 

• Dodržiavať poriadok v triede a v budove školy. Poznať 

najdôležitejšie zásady dopravnej bezpečnosti a ochrany 

vlastnej bezpečnosti. Rozlišovať cestu, chodník, prechod pre 

chodcov, význam svetelných signálov. 

Príroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie: 

• Dodržiavať hygienické požiadavky (otužovanie, 

prezliekanie). 

• Chrániť sa pred ochorením. Poznať význam a používanie 

liekov. 

• Pozorovať činnosť dospelých a detí v jeseni doma, a aj 

v prírode. 

• Poznávať a rozlišovať ovocie a zeleninu podľa tvaru, chuti 

a vône. 



 

 

5 hodín 

• Pozorovať prírodu na jeseň (zmeny počasia, rastlín, zvieratá 

– odlietanie vtákov do teplých krajín,...). 

• Získavať poznatky o zvieratách z rozprávania učiteľa, 

vysielania rozhlasu a televízie). 

Domov a jeho okolie 

 

 

 

 

 

 

 

3 hodiny 

Žiak vie: 

• Povedať mená členov rodiny a určiť príbuzenské vzťahy 

(otec, matka, súrodenci). 

• Pomenovať zariadenia bytu, triedenie predmetov 

v domácnosti podľa ich účelu (nábytok, riad, hračky, školské 

potreby). 

• Orientovať sa v okolí domova a školy. 

• Rozlíšiť obchody kde nakupujeme potraviny. poznať cestu 

do školy, prípadne k najbližšej zastávke.   

Zima 

 

 

 

 

 

 

5 hodín 

Žiak vie: 

• Pozorovať prírodu v zime, porovnávať s inými ročnými 

obdobiami. 

• Rozoznávať zmeny počasia (mráz, sneh, ľad). Rozlíšiť 

vlastnosti snehu a ľadu (zrakom). Rozlíšiť deň a noc. 

• Vymenovať zimné mesiace a zimné činnosti detí. 

• Vybrať vhodné oblečenie na zimné obdobie. Poznať 

vianočné tradície. 

Starostlivosť o zdravie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• Definovať zásady dodržiavania osobnej hygieny - Rozlíšiť 

význam čistoty tela a prostredia pre zdravie, význam 

vetrania doma aj v škole. Dodržiavať poriadok v triede, 

v jedálni. Získavať návyky sebaobsluhy. 

• Predchádzať úrazom a chorobám. 

• Účelne sa obliekať, otužovať, poznať zdravé a nezdravé 

potraviny. 

• Uprednostňovať zdravé potraviny – ovocie, zeleninu. 

• Predchádzať úrazom pri športe, pri prechádzaní cez cestu. 

• Chrániť svoje zdravie, aj zdravie druhých. 

Jar 

 

 

 

 

 

 

 

5 hodín 

Žiak vie: 

• Pozorovať zmeny v prírode (otepľovanie, odmäk, dlhší deň, 

kratšia noc). 

• Porovnávať krajinu na jar s predstavou tej istej krajiny na 

jeseň a v zime. 

• Pomenovať jarné kvety.   

• Triediť domáce zvieratá a ich mláďatá - triedenie 

z rozličných hľadísk, využívanie vlastných skúseností.   

• Poznať veľkonočné tradície a zvyky. 

Práca a odpočinok 

 

 

3 hodiny 

Žiak vie: 

• Pomenovať časti dňa , pomenovať dni v týždni. 

• Rozlíšiť pracovné dni a dni odpočinku. 

• Účelne využívať voľný čas. 

Leto 

 

 

 

Žiak vie: 

• Pozorovať dĺžku dňa (noci), počasie (letné prehánky, búrky). 

• Správať sa pred búrkou a počas búrky. Pozorovať odkvitanie 

stromov a dozrievanie ovocia (ktoré ovocie dozrieva najskôr, 



 

 

 

4 hodiny 

ktoré neskôr). 

• Rozoznávať rôzne druhy ovocie, jeho farbu a chuť (tvrdé, 

mäkké, sladké, kyslé, horké, trpké). Rozoznávať lúčne kvety. 

• pomenovať názvy letných mesiacov. 

Spolu 33 hodín  

 

 

Prierezové témy 

 Vo vyučovaní vecného učenia využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• osvojovať si vedomosti týkajúce sa duševnej hygieny, 

• predchádzať sociálno- patologickým javom a škodlivým spôsobom života 

• rozvíjať sociálne spôsobilosti. 

Multikultúrna výchova: 

• uvedomovať si možné dopady svojich verbálnych i neverbálnych prejavov a pripravenosť niesť 

zodpovednosť za svoje správanie, 

• uvedomovať si vlastnú identitu. 

Enviromentálna výchova: 

• prispievať k utváraniu zdravého životného štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

• viesť k zodpovednosti vo vzťahu k biosfére, k ochrane prírody a prírodných zdrojov, 

• rozpoznávať na modelových situáciách žiaduce i nežiaduce konanie z hľadiska životného 

prostredia. 

Mediálna výchova: 

• získať predstavy o role médií v kľúčových spoločenských situáciách, 

• vytvárať predstavu o úlohe médií v každodennom živote v regióne, 

• rozvíjať komunikačné schopnosti. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• integrovať postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia pri 

pohybe a pobyte v prírode. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• učiť sa riešiť problémy, 

• vedieť používať informácie a pracovať s nimi na primeranej úrovni. 

Dopravná výchova: 

• sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 

chôdzi a jazde v cestnej premávke,     

• osvojiť si zásady bezpečného správania v cestnej premávke simulovaním rôznych dopravných 

situácií. 



Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní predmetu vecné učenie využívame poznatky z predmetov ktoré sú spracovávané v 

rámci rôznych predmetov (slovenský jazyk, matematika...), formou IKT (výučbové programy),  formou 

vzťahu vecného učenia k pracovnému vyučovaniu (modelovanie, kútik živej prírody a pod.) telesnej 

výchove (energizér, vychádzky majú prvky telesnej výchovy - chôdza), matematike (triedenie a 

porovnávanie sú žiakovi východiskom na osvojovanie nových vedomostí počas konkrétnej myšlienkovej 

činnosti vo vecnom učive, aj pri manipulácii s rozličným materiálom), slovenského jazyka a literatúry 

( na základe získaných vyjadrovacích zručností si žiaci osvojujú vedomosti a zručnosti vo vecnom učive). 

 

Metódy a formy práve- stratégie vyučovania 

 Učiteľ volí primerané špeciálno-pedagogické metódy, ktoré sa opierajú o zmyslové poznávanie 

žiakov. Prevahu používaných metód tvoria: 

• vysvetľovanie, motivačné rozprávanie, diskusia, motivačný rozhovor, heuristický 

• rozhovor, opis 

• motivačná demonštrácia, 

• problém ako motivácia, brainstorming, 

• aktualizácia obsahu učenia, 

• sekundárna motivácia, 

• programové vyučovanie, manipulácia s predmetmi, 

• inscenačná a simulačná motivácia, praktické činnosti. 

Formy: 

• frontálne, skupinové, individuálne, diferencované, 

• exkurzia, vychádzka do okolia a  prírody, 

• vyučovacia jednotka v triede, na školskom dvore, v ostatných objektoch školy, 

• samostatná práca žiakov. 

 Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na 

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

praktické činnosti, premietanie diapozitívov. 

  

Učebné zdroje 

 Pracovné listy: E. Rosskopfová: Vecné učenie pre 1.- 3. roč. ŠZŠ/, detské encyklopédie, detské 

časopisy, manipulačné hodiny, kalendár prírody, manipulačné atlasy rastlín, zvierat a plodov, obrazy – 

prírody, ľudského tela, vtákov, stromov, rastlín, húb, europeniaze, PC – CD, DVD. Bábiky, maňušky 

zvieratiek. 

 



Hodnotenie predmetu 

 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika   

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne 

Ročník prvý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice 424 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

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

matematiky na základnej škole. 

 Vyučovanie matematiky sa snaží poskytnúť všetkým žiakom spôsobom primeraným ich mentálnej 

úrovni a adekvátnymi formami a metódami také matematické vzdelanie, ktoré im umožní riešiť 

najnutnejšie problémy a úlohy praktického života a pracovného pomeru. 

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

stupni intuitívneho prístupu podľa individuálnych schopností žiaka, systematicky sa uplatňuje zásada 

názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní učiva sa žiaci učia využívať svoje matematické poznatky pri 

riešení problémov praxe predovšetkým prostredníctvom riešenia úloh, ktorých námety zodpovedajú 

skúsenostiam a úrovni poznania žiakov špeciálnej základnej školy i pri riešení rôznych problémov v 

ostatných vyučovacích predmetoch. 

 Spojeniu vyučovania matematiky s praxou prispieva i to, že sa žiaci naučia používať rôzne 

pomôcky umožňujúce geometrické konštrukcie. 

 Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické 

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

svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

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

žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím. 



Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovania predmetu matematika  v 1. ročníku je: 

• porovnávať a triediť činnosti každodenného života, predmety, vlastnosti, podľa určitých kritérií, 

• osvojiť si základné geometrické predstavy, 

• osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 5 

• osvojiť si základné prvky numerácie a počtové výkony s číslom 0 

• využívať osvojené vedomosti v reálnom živote 

 

Témy a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Úvod k učivu o prirodzenom čísle 

 

 

 

 

 

 

30 hodín 

Žiak vie: 

• Triediť predmety podľa vlastností (množstvo, 

veľkosť, farba, tvar). 

• Tvoriť dvojice. 

• Určiť vzťahy rovnako – nie rovnako, viac – 

menej. 

• Usporiadať (napr. veľa, málo, veľký, malý). 

Určiť vzťahy – pred, za, prvý, posledný. 

Prirodzené číslo 1, 2 

Numerácia v obore do 2 a počtové výkony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 hodín 

Žiak vie: 

• Určovať a vyznačovať počet predmetov. 

• Čítať a písať číslicu 1, Znázorňovať číslo 1. 

Určovať a vyznačovať počet predmetov. 

• Čítať a písať číslicu 2, znázorňovať číslo 2. 

Porovnávať čísla 1, 2. Chápať vzťahy väčší, 

menší, rovná sa, znaky >, <, bez písania. 

• Zapísať nerovnosti 1 < 2, 2 > 1, rovnosti 1 = 1, 

2 = 2. 

• Znázorňovať nerovnosti (rovnosti) pomocou 

tvorenia dvojíc . 

• Sčitovať a odčitovať v obore do dvoch. 

• Zapísať príklady sčitovania. Znázorniť príklady 

sčitovania. Odčitovať ako obrátenie počtového 

výkonu k sčitovaniu. Význam znaku – (mínus). 

Zapísať príklady odčitovania. Znázorniť 

príklady sčitovania. Spamäti príklady 

sčitovania a odčitovania v obore do dvoch. 

Riešiť jednoduché slovné úlohy. 

Prirodzené číslo 3 Numerácia v obore do 3 

a počtové výkony. 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie: 

• Vymenovať rad názvov: jeden, dva, tri. 

• Počítať po jednej do troch. Určovať a 

vyznačovať počet predmetov. Čítať a písať 

číslicu 3. Porovnávať číslo 3 s číslami 1, 2, 3. 

Znázorňovať nerovnosť a rovnosť pomocou 

tvorenia dvojíc. Vymenovať rad čísel 1, 2, 3. 

Určiť vzťahy –hneď pred, hneď za. 



 

 

 

 

 

25 hodín 

• Sčitovať a odčitovať v obore do troch. Zapísať 

príklady sčitovania. Znázorňovať príklady 

sčitovania. Zapísať príklady odčitovania. 

Znázorniť príklady odčitovania. Spamäti 

príklady sčitovania a odčitovania v obore do 3. 

Riešiť jednoduché slovné úlohy.    

Prirodzené čísla 4 Numerácia v obore do 4 

a počtové výkony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 hodín 

Žiak vie: 

• Vymenovať rad : jeden, dva, tri, štyri. 

• Určiť vzťahy pred, za a vzťahy hneď pred, 

hneď za. 

• Počítať po jednej. 

• Určovať a vyznačovať počet predmetov. 

•  Čítať a písať číslicu 4, znázorňovať číslo 4. 

• Vymenovať radové číslovky (prvý, druhý, tretí, 

štvrtý). 

• Porovnávať číslo 4 so všetkými doteraz 

známymi číslami. 

• Zapísať príslušné nerovnosti, rovnosti. 

•  Znázorniť nerovnosti pomocou tvorenia 

dvojíc. 

• Určovať čísla menšie (väčšie) ako je dané číslo. 

• Vymenovať rad čísel 1, 2, 3, 4. 

• Vyjadriť vzťahy pred, za, hneď za. 

•  Sčitovať a odčitovať v obore do štyroch. 

• Zapísať príklady sčitovania. 

• Znázorňovať príklady sčitovania. 

• Zapísať príklady odčitovania 

• Znázorňovať príklady odčitovania 

• Spamäti príklady sčitovania a odčitovania v 

obore do 4. 

•  Riešiť jednoduché slovné úlohy 

Prirodzené čísla 5 Numerácia v obore do 5 

a počtové výkony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie: 

• Vymenovať rad názvov: jeden, dva, tri, štyri, 

päť. 

• Určiť vzťahy pred, za a vzťahy hneď pred, 

hneď za. 

• Počítať po jednej. Určovať a vyznačovať počet 

predmetov. 

• Čítať a písať číslicu 5, znázorňovať číslo 5. 

Vymenovať radové číslovky (prvý, druhý, tretí, 

štvrtý, piaty). 

• Porovnávať číslo 5 so všetkými doteraz 

známymi číslami. Zapísať príslušné nerovnosti, 

rovnosti. Znázorniť nerovnosti pomocou 

tvorenia dvojíc. 

• Určovať čísla menšie (väčšie) ako je dané číslo. 

• Vymenovať rad čísel 1, 2, 3, 4, 5. 

• Vyjadriť vzťahy hneď pred, hneď za, pred, za. 

• Sčitovať a odčitovať v obore do 5. Zapísať 

príklady sčitovania. Znázorňovať príklady 

sčitovania. Zapísať príklady odčitovania. 



 

 

 

25 hodín 

Znázorňovať príklady odčitovania. Spamäti 

príklady sčitovania a odčitovania v obore do 5. 

Rozkladať čísla na sčítance v obore do 5. 

Riešiť jednoduché slovné úlohy. 

Prirodzené čísla 1, 2 Číslo 0 

5 hodín 

Žiak vie: 

• Sčitovať a odčitovať s číslom 0. 

Geometria 

 

 

15 hodín 

Žiak vie: 

• Priraďovať k názvu rovinné útvary – štvorec, 

kruh, trojuholník, obdĺžnik – priraďovanie 

názvu. 

Spolu 165 hodín  

 

 

Prierezové témy 

 

Vo vyučovaní matematiky využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• viesť k vyhľadávaniu informácií, 

• osvojovať si informatické zručnosti. 

Mediálna výchova: 

• učiť žiakov fungovaniu princípov IKT na primeranej úrovni, 

• využívať vlastné schopnosti v tímovej práci. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• vedieť vyhľadať na internete informácie týkajúce sa témy. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• učiť sa spolupracovať v skupine, vo dvojiciach, 

• poznať sám seba a svoje možnosti, 

• naučiť sa prezentovať svoju prácu na PC na primeranej úrovni. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní matematiky využívame poznatky spracované z iných predmetov, formou 

prierezových tém,, ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych predmetov (vecné učenie, 

slovenský jazyk a literatúra),  formou IKT (výučbové programy),  formou vzťahu matematiky k 

pracovnému vyučovaniu (modelovanie a pod.). Základné matematické vedomosti a zručnosti žiak 

aplikuje takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch. Prvky numerického počítania sa premietajú do 

vecného učenia, hudobnej a telesnej výchovy, priestorová predstavivosť má uplatnenie napr. vo výtvarnej 

výchove 

 

 

 



Metódy a formy práce- stratégie vyučovania 

Prevahu používaných metód tvoria: 

• metódy logického postupu (analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, porovnávanie) 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (vysvetľovanie, rozprávanie, opis) 

• metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo obrázkovým 

materiálom) 

• hra ako metóda 

• metódy opakovania a precvičovania vedomostí . 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi  - výklad, 

vysvetľovanie, skupinová práca, predvádzanie, presvedčovanie. 

 

Učebné zdroje 

 Rýglová : Matematika pre I. roč. ŠZŠ 1. – 2. časť/ SPN, Mladé letá s.r.o., detské encyklopédie, 

detské časopis, výučbové programy: Méďa ráta, Detský kútik/. 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník prvý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice 424 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 Pracovné vyučovanie je pre žiakov s mentálnym postihnutím najdôležitejším rehabilitačným 

predmetom, ktorý od prvého ročníka systematicky ovplyvňuje rozvoj ich motoriky vytváraním 

pracovných zručností a spolupôsobí na zvýšenie ich rozumovej úrovne. Žiaci v tomto predmete získavajú 



vedomosti z rôznych pracovných činností. 

Pracovné vyučovanie vytvára u žiakov kladný vzťah k práci, plní základnú prípravu pre budúce 

povolanie, ale aj pre potrebu praktického života v rodine a spoločnosti. V spolupráci s ostatnými predmetmi 

pôsobí na harmonický rozvoj žiakov. 

 V pracovnom vyučovaní získavajú žiaci 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. Žiaci 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 žiakov záujem o prácu, uspokojuje ich túžbu po činnosti, zameranie práce 

na užitočný 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 žiaci osvojujú kultúrne návyky. 

Systematicky poznávajú hlavné prvky organizácie, hygieny a bezpečnosti pri práci. Učia sa pracovať 

disciplinovane, starostlivo, hospodárne zaobchádzať s materiálom a nástrojmi. 

 V zložke sebaobslužné činnosti žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a zovňajšku, 

osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

 Obsahom zložky práce v domácnosti je osvojovanie si základných pracovných návykov v 

domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou tejto zložky je aj 

šitie. Žiaci nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných prác. Súčasťou zložky sú aj práce v 

kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti o potravinách, a ako udržiavať poriadok a hygienu v kuchyni. Vo 

vyšších ročníkoch nadobúdajú žiaci zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál. 

 V zložke práce v dielni si žiaci osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich 

v praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

 V zložke pestovateľské práce sa žiaci učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, nadobúdajú 

základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny. Vzhľadom na to, že nie každá 

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. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

• utvárať základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti, 

•  utvárať základné návyky pri stravovaní, 

•  rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania, 

• rozlišovať rôzne materiály, 

•  rozvíjať schopnosť adekvátne používať predmety a hračky, 

• utvárať základné pracovné zručnosti a návyky. 



Zložky pracovného vyučovania a vzdelávacie výstupy 

 

Zložky pracovného vyučovania Vzdelávacie výstupy 

Sebaobslužné činnosti 
 

 

 

 

3 hodiny 

Žiak vie: 

Umyť si ruky, tvár, čistiť si zuby, česať sa, 

používať vreckovku, používať WC. 

Obúvať sa, šnurovať a zaväzovať topánky. 

Samostatne sa obliekať. 

Odkladať odev a obuv. 

Práce v domácnosti 

 

 

 

2 hodiny 

Žiak vie: 

Utierať smaltovaný riad a riad z plastov. 

Pomáhať pri stolovaní. 

Udržiavať poriadok. 

Zametať. Utierať prach. 

Práce v dielni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 hodín 

Žiak vie: 

Navliekať koráliky rovnakej farby alebo v 

rôznom farebnom rytme, rovnakej veľkosti 

alebo rozdielnej veľkosti, triediť podľa veľkosti, 

tvaru, farby. 

Skladať mozaiku, pracovať s plodmi – 

napichávať, navliekať, nadväzovať, nalepovať 

(náhrdelníky, náramky, mozaiky z rozličných 

materiálov, zvieratká z plodov, koláže a iné). 

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. 

Používať na dokončenie výrobkov drievka, 

zápalky, špajdle, špáradlá, papier. 

Hrať sa 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. 

Poznávať vlastnosti papiera (povrch - hladkosť, 

drsnosť, hrúbku, farbu). 

Triediť papier podľa vlastností. 

Prekladať, skladať, vystrihovať, nalepovať, 

zlepovať. 

Pestovateľské práce 
 

 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

Polievať kvetiny na záhone aj v kútiku živej 

prírody. 

Pomáhať pri zbere zeleniny, ovocia, čistiť 

záhony a cesty, vyberať kamienky. 

Spolu 33 hodín  

 



Prierezové témy 

 Vo vyučovaní pracovného vyučovania využívame tieto prierezové témy: 

Multikultúrna výchova: 

• uvedomovať si vlastnú identitu, byť sám sebou, 

• stimulovať, ovplyvňovať a korigovať svoje správanie a svoj hodnotový systém, učiť sa vnímať 

odlišnosti ako príležitosti k obohateniu, nie ako zdroj konfliktu. 

Enviromentálna výchova: 

• vnímať a citlivo pristupovať k prírode a k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 

• viesť k zodpovednosti vo vzťahu k biosfére, k ochrane prírody a prírodných zdrojov 

• podnecovať aktivitu, tvorivosť, toleranciu, ústretovosť a ohľaduplnosť vo vzťahu k prostrediu. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života, 

• formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Dopravná výchova: 

• podporovať u žiakov správne a bezpečne zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

• učiť žiakov schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

• uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní predmetu využívame poznatky spracované v rámci predmetu vecné učenie (Príroda- 

rastliny – časti rastlín, Ročné obdobia – pozorovanie rastlín),  formou vzťahu pracovného vyučovania 

a matematiky (v geometrii - rovinné útvary – štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik) a výtvarnej výchovy 

(estetické usporiadanie, kvalita výrobkov, cit pre krásu a vkus). 

 

Metódy a formy práce - stratégie vyučovania 

Metódy: 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

• povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

• metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým a pracovným materiálom) 

• aktivizujúce metódy vyučovania – praktická aktivita 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, manipulácia s 

predmetmi, didaktická montáž a demontáž ) 

• hra ako metóda 



 Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, prácu vo dvojiciach a individuálnu prácu so 

žiakmi. Z hľadiska realizačných foriem využívať hodiny na školskom pozemku a vychádzky. 

 

Učebné zdroje 

Detské encyklopédie, detské časopisy, ilustrácie, predlohy, modely. 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník prvý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice 424 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 Výtvarná výchova vzhľadom na jej rozmanité možnosti pôsobenia na motoriku a psychiku žiakov 

s mentálnym postihnutím je u žiakov s mentálnym postihnutím nezastupiteľná. Má široký záber 

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

rehabilitácii žiakov. 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 možnosti 

každého žiaka. 

 Cieľom výtvarnej výchovy je využiť esteticko - výchovný charakter predmetu, čo znamená 

prebúdzanie a formovanie estetického vzťahu žiaka s mentálnym postihnutím ku skutočnosti  

prostredníctvom aktivít a výtvarného umenia. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

•  rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, uchopenie a pustenie predmetu, 

•  rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

•  rozvíjať percepciu, 



•  rozvíjať lateralitu, 

•  rozvíjať priestorovú orientáciu, 

•  napomáhať rozvíjať grafomotorické zručnosti 

 

Témy a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 hodín 

Žiak vie: 

• Pozorovať a všímať si na vychádzkach a pri hrách 

prírodu a jednotlivé prírodniny. 

• Zbierať prírodné materiály pre ich zvláštnosti; 

kamene, kamienky, halúzky, plody, listy a pod., pozorovať 

ich, triediť ich a porovnávať, rytmicky radiť, zoskupovať, 

vtláčať do vhodných materiálov - piesok, hlina, blato, 

sadra, plastelína. 

• Výtvarne zobraziť témy - domov; školské 

prostredie, moja mamička, kamaráti, na ihrisku, dom, 

v ktorom bývam; naša škola; naša mačka a pod. 

• Uplatňovať kresbu, maľbu, modelovanie. 

Práca s výtvarnými prostriedkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 hodín 

Žiak vie: 

• Kresliť (mäkkou ceruzou, fixkou, rudkou, kriedou, 

suchým pastelom, voskovým pastelom) Graficky 

vyjadrovať pohybové predstavy – pracovné pohyby, ako 

napr. miešanie, mletie,  graficky ich zaznamenávať. 

• Voľné kresliť. 

• Maľovať (štetcom, tampónom, drievkom, prstom / 

temperovými farbami, akvarelovými farbami) 

• Ukladať farby štetcom na plochu papiera, 

prerušovať ťahy štetca: bodky, škvrny, čiarky. Vytvárať 

zväčšovaním škvŕn zo stredu niektoré jednoduché tvary: 

lopta, jablko a pod. Modelovať (plastelínu, hlinu, modurit) 

Modelovací materiál stláčať, miesiť, vaľkať,vyťahovať. 

• Vytvárať modely jednoduchého tvaru, napr. pečivo, 

ovocie, zeleninu, rozličné nádoby točením ušúľaného 

valčeka podľa vzoru. 

Spolu 33 hodín  

 

Prierezové témy 
 

 Vo vyučovaní predmetu využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• osvojovať si výtvarné zručnosti, 

• vedieť si obhájiť svoju prácu a názor a byť tolerantný k názorom iných, 

• prispievať k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov. 

Multikultúrna výchova: 

• prijímať druhého ako jedinca s rovnakými právami, uvedomovať si, že všetky etnické skupiny a 



kultúry sú rovnocenné a žiadna nie je nadradená inej, 

Enviromentálna výchova: 

• osvojiť si znalosti, zručnosti a pestovať návyky potrebné pre každodenné žiaduce konanie občana 

voči prostrediu, 

• chápať význam ochrany prírody. 

Mediálna výchova: 

• ovládať kreslenie a maľovanie prostredníctvom počítača. 

Dopravná výchova: 

• pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky 

bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

Medzipredmetové vzťahy: 

 Medzipredmetová koordinácia s: 

• esteticko- výchovnými predmetmi (hudobná výchova) 

• pracovným vyučovaním – vecným učením (tematické celky slúžia ako námet alebo motív 

a stávajú sa východiskom výtvarnej činnosti). 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Metódy: 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (rozprávanie, dialóg o ilustrácii a umeleckom diele, opis, vysvetľovanie, rozhovor, 

beseda) 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, manipulácia 

s predmetmi) 

• metódy samostatnej práce a individuálneho prístupu pri samostatnej práci 

• emocionálne pozorovanie 

• hra s farbou ako metóda 

• metódy opakovania a precvičovania vedomostí. 

 Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi – 

experimentovanie a samostatnú tvorivú činnosť. Žiaci majú možnosť pracovať aj v iných polohách ako 

sediačky, napr. postojačky, podľa formátu papiera. Pracujú aj na veľkej ploche, na tabuli, na baliacom 

papieri.. Od veľkých formátov prechádzajú k menším, striedajú ich podľa účelu. 

 

Učebné zdroje 

 Ukážky výtvarného umenia, umelecká tvorby pre deti, predlohy, ilustrácie kníh a časopisov pre 



deti, detské encyklopédie, detské časopisy, filmy, diapozitívy. 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

  

Učebné osnovy 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník prvý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice 424 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

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

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen v hudbe, ale aj v 

iných druhoch umenia. Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života. Prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností žiakov. Pôsobí na ich 

pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie a obohacuje citový život žiakov. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 
• rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú diferenciáciu, senzomotorické 

schopnosti, 

• nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudby, 

• selektovať medzi ľudskou rečou a inými zvukmi. 

 

Témy  a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Rozvíjanie vnímania zvukov 
 

 

2 hodiny 

Žiak vie: 

• Pasívne vnímať zvuky Orffovho 

inštrumentária a jednoduché zvuky vyludzované 

bežnými predmetmi prostredia. 

Počúvanie širšieho repertoáru Žiak vie: 



reprodukovanej hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 hodín 

• Počúvať hudobné rozprávky, skladby 

(napr. uspávanka, pochod). 

• Poznať piesne na počúvanie - Malý 

školák (F. Alvín); Jedlička (L. Burlas); Zimní 

spáči (J. Matuška);Moja rodná zem (A. Čobej). 

• Počúvať piesne - Medvedík, Drevený 

vojačik (T. Frešo); Ježibaba (P. I. Čajkovskij); 

Spev žabiaka(V. T rojan); Varila myšička 

kašičku; Jeden kováč koňa kuje; Hijo, hijo, na 

koníčku; Kvá, kvá, kačica (E. Suchoň). 

Osvojovanie piesní, Detské rečňovanky, 

vyčítanky, popevky, piesne o prírode,  

rečňovaniek, vyčítaniek, popevkov 

 

 

 

 

 

 

18 hodín 

Žiak vie: 

• Interpretovať piesne - 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). Niet krajšieho mena(ľudová), Takto 

letia vtáci(ľudová), Máj (ľudová) ... 

Hudobno- pohybové hry 

 

 

 

 

 

7 hodín 

Žiak vie: 

• Interpretovať 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). 

Spolu 33 hodín  

 

Prierezové témy 

 Vo vyučovaní hudobnej výchovy  využívame tieto prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, 

• vzdelávať k ľudským právam a k rodinnej výchove. 

Multikultúrna výchova: 

• naučiť sa poznávať rozličné tradičné a nové kultúry, 

• viesť žiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju tolerancie, rešpektu,prosociálneho 

správania. 

Enviromentálna výchova: 

• vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, 

• viesť k zodpovednosti k ochrane prírody a prírodných zdrojov, 

• uvedomiť si podmienky života a možnosti ich ohrozovania. 

Ochrana človeka a zdravia: 



• rozvinúť morálne vlastnosti žiakov. 

• Formovať vzťah k ochrane svojho zdravia a života ako aj zdravia a života iných ľudí. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• vážiť si svoju prácu i prácu iných, 

• poznať sám seba a svoje schopnosti, naučiť sa prezentovať svoju prácu na primerane. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

  Vo vyučovaní predmetu hudobná výchova využívame poznatky spracované formou vzťahu 

k slovenskému jazyku (rečňovanky, vyčítanky, príslovia a porekadlá), výtvarnej výchove (výtvarné 

ukážky), telesnej výchove (pohybové prvky). 

 

Metódy a formy práce - stratégie vyučovania 

Metódy: 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, riadený rozhovor) 

• metóda imitačná – napodobňovanie podľa počutia 

• praktické metódy v podobe hudobných činností 

• metóda sprostredkovania hudobných poznatkov a hudby učiteľom a v interakcii učiteľ a žiak 

• hra ako metóda 

• metódy demonštračné (demonštrácia akustického záznamu) 

• metódy opakovania a precvičovania vedomostí . 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

 

Učebné zdroje 

 Hudobný materiál, DVD, výučbové programy 

 

Hodnotenie predmetu 

 Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

Ročník prvý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala Kendice 424 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 Predmet telesná a športová výchova sleduje dosiahnutie optimálneho telesného a pohybového 

rozvoja žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, t. j. dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej 

zdatnosti, odolnosti a pohybových zručností. U žiakov sa snažíme vypestovať hygienické návyky, 

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

výrazných individuálnych osobitostí. Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačná 

a relaxačná funkcia telesnej a športovej výchovy, zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu 

pohybových nedostatkov, nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového 

fyzického stavu. V rámci telesnej a športovej výchovy zámerne pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, 

ako je vnímanie a pozorovanie, pamäť, pozornosť, fantázia, myslenie a reč. 

  

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

• rozvíjať prirodzenú pohyblivosť žiakov 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 žiakov viesť 

k dodržiavaniu zásad bezpečnosti pri cvičení. 

 

Témy  a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Poradové cvičenia 
 

 

2 hodiny 

Žiak ovláda: 

• Základný postoj - Pozor! - Pohov! 

• Nástupy do radu. Rozchod. 

• Nástup družstva do radu a do zástupu 

 



Kondičné cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 hodín 

Žiak ovláda: 

• Správnu techniku izolovaných pohybov a jednoduchších 

cvičení 

• Rýchly beh do 20 m po priamej alebo slalomovej dráhe s 

predbiehaním a preskakovaním nízkych prekážok. 

• Beh na vytrvalosť. 

• Žiak vie: 

• Cvičiť s krátkym švihadlom. 

• Preskakovať jednonožmo, striedavo, znožmo. 

• Cvičiť s dlhým švihadlom 

• Podliezať a preskakovať napnuté švihadlo. 

• Cvičiť s plnou loptou 1 - 1,5 kg 

• Nosiť, prenášať, gúľať a podávať na mieste i v pohybe. 

• Cvičiť s využitím lavičky 

• Cvičiť rovnováhu a celkovú obratnosť. 

• Chodiť, behať, liezť so sprievodnými pohybmi rúk a nôh, 

so zmenami postojov a polôh i s nosením ľahkého 

predmetu. 

• Vystupovať a zostupovať, vyliezať a zliezať. 

• Cvičiť s použitím debny ako prekážky 

• Preliezať, prebiehať a preskakovať jednotlivé diely debny. 

Prípravné cvičenia 

 

 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• Cvičiť cvičenia zamerané na rozvíjanie pohybovej 

koordinácie a techniky pohybu, na pretiahnutie a 

posilnenie svalových skupín a udržanie pohybového 

rozsahu v chrbtici a kĺboch. 

Rytmická gymnastika a tanec 

 

 

 

9 hodín 

Žiak vie: 

• Rytmizovať jednoduché pohyby rúk, nôh i trupu podľa 

riekaniek, piesní a hudobného sprievodu. 

• Jednoducho pohybovo vyjadriť hudobné pojmy: ticho - 

silno, pomaly - rýchlo, nízko - vysoko. 

Akrobacie 

 

 

 

 

11 hodín 

Žiak vie: 

• Zo sedu pádom vzad, ľah vznesmo, stoj na lopatkách s 

oporou v bokoch – ľah vznesmo, pádom do sedu. 

• Z drepu spojného, predpažiť - kotúľ vpred do drepu 

spojného, predpažiť. 

• Kotúľ vpred a výskok prehnuto do stoja. 

Atletika 

 

4 hodiny 

Žiak ovláda: 

• Skok do diaľky z miesta s odrazom znožmo a z rozbehu. 

• Hod loptičkou horným oblúkom na diaľku a na cieľ. 

Základné činnosti športových 

hier 

 

 

 

 

11 hodín 

Žiak dokáže: 

• Nadhadzovať a chytať loptu na mieste i v chôdzi. 

• Dribling na mieste. 

• Podávať loptu. 

• Prihrávku - obojručne. 

• Vrchnú prihrávku jednoručne. 

• Vrchné chytenie obojručne. 

Spolu 66 hodín  

 

 



Prierezové témy 

 Vo vyučovaní telesnej výchovy využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• osvojovať si vedomosti týkajúce sa duševnej a telesnej hygieny, 

• zvládať vlastné správanie, 

• uvedomovať si hodnotu spolupráce. 

Enviromentálna výchova: 

• prispievať k vnímaniu života ako najvyššej hodnoty, 

• rozvíjať porozumenie vzťahu človeka a prostredia a dôsledkom ľudských činností na prostredie. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na 

fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných podmienkach, 

• pripraviť žiakov primerane zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením 

cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. 

Dopravná výchova: 

• učiť žiakov bezpečne zvládnuť schopnosť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

 

Medzipredmetové vzťahy 

  Vo vyučovaní predmetu telesná výchova využívame hlavne poznatky z predmetov: slovenský 

jazyk a literatúra, matematika, vecné učenie, hudobná výchova . 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Metódy: 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, ukáţka) 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

• povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (vysvetľovanie, popis) 

• metódy rozvoja pohybových schopností 

• hra ako metóda 

• metódy opakovania a precvičovania zručností 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, skupinovú a individuálnu prácu so žiakmi. Hodiny 

realizovať v telocvični, na školskom ihrisku a v okolí školy. 

 

Učebné zdroje 
 

 Učebné osnovy telesnej výchovy pre 1. stupeň ŠZŠ, DVD, CD 



Hodnotenie predmetu 

 Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 2 

Vzdelávací program pre 2. ročník 
 

Školský učebný plán 

 
 V školskom vzdelávacom programe využívame dotáciu voliteľných predmetov na posilnenie 

predmetov (opakovanie a upevňovanie učiva) bez rozšírenia učiva vo vzdelávacej oblasti Jazyk 

a komunikácia (1 hodina týždenne) a Matematika a práca s informáciami (1 hodina týždenne v predmete 

Matematika). 

 V 2. ročníku je zaradený predmet  Katolícke náboženstvo (dve hodiny týždenne) vybraný školou 

zo zoznamu voliteľných predmetov, vzhľadom na charakter zamerania školy. Žiaci sa v predmete 

vzdelávajú podľa platných učených osnov vzdelávania pre primárne vzdelávanie ISCED 1 (pozri ŠkVP 

ISCED 1). 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet hodín 

2. ročník /ŠVP 

Počet hodín 

2. ročník/ŠkVP 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8 1 9 

Príroda a spoločnosť Vecné učenie 1 0 1 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 0 2 2 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 1 5 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 2 0 2 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 0 1 

Výtvarná výchova 1 0 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2 

Počet hodín spolu  19 4 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obsah vzdelávania 

 

ISCED 1- Učebné osnovy 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 9 hodín týždenne, 297 hodín ročne 

Ročník druhý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 
 

  Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakov s mentálnym postihnutím 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 žiakov jednoducho a zrozumiteľne 

sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť u všetkých žiakov návyk správneho 

hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu, z väčšiny žiakov vychovať čitateľov 

a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre. 

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

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

a rozumovú stránku osobnosti dieťaťa, spoluutvárajú charakter žiaka a spolu s ostatnými predmetmi 

posilňujú výchovu k vlastenectvu. 

 

Ciele vyučovacieho procesu 

Ciele slovenského jazyka a literatúry v 2.ročníku: 

• opakovať známe písmená z 1. ročníka 

• osvojovať si zručnosť čítať s porozumením jednoduché vety po slovách a jednoduchých 

hovorených taktoch, 

• naučiť žiakov písať tie písmená malej a veľkej abecedy, ktoré sa žiaci učia čítať. 

 

 

 

 



V 2. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- písanie 

3+1 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- komunikácia, ústny prejav 

prelína sa oblasťou – jazyková komunikácia a čítanie 

a literatúra 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania 

- literárna výchova 

5 

SPOLU 8 

 

Témy a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Jazyková komunikácia – 

písanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 hodín 

Žiak vie: 

• Vytvárať zručnosť písať s príslušnými pracovnými, 

hygienickými a estetickými návykmi. 

• Naučiť sa písať písmená malej a veľkej abecedy, ktoré sa 

žiaci učia písať. 

• Písať slabiky a slová. 

• Nacvičovať písmená v poradí podľa postupu v čítaní. 

• Cvičenia na písanie: 1. prvky písaných písmen, 2. písané 

písmená, 3. spájanie písmen do slabík 4. odpisovanie 

písaného písma 5. prepisovanie slabík a slov 6. písanie 

krátkych viet 7. písanie slabík a jednoduchých slov podľa 

diktátu. 

Čítanie a literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 hodín 

Žiak vie: 

• Čítať spoluhlásky s,S, n,N, d,D, z,Z, b,B, h,H, k,K, š,Š, 

c,C, r,R, č,Č, ž,Ž, ď,Ď, ť,Ť, ň,Ň, ľ,Ľ. Čítať písanú abecedu. 

• Čítať dvojslabičné a viacslabičné slová, zložené 

z otvorených slabík (typu mama, veselo).  Čítať zatvorené 

slabiky  a dvojslabičné slová, ktoré majú zatvorenú slabiku 

na začiatku alebo na konci. 

• Čítať vety s jednoduchou skladbou a slovníkom, ktoré sú 

obsahom primerané schopnostiam žiakov. 

• Vyjadriť pocity  radosti pri počúvaní rozprávok, príbehov 

zo života detí a zvierat, pri memorovaní detských 

rečňovaniek a vyčítaniek, pri sledovaní bábkových scénok, 

počúvaní vybraných zvukových nahrávok a sledovaní 

videoprogramov. 

• Prostredníctvom zážitkov, ktoré poskytuje literatúra, 

upevňovať citový vzťah k rodine, k domovu, k rodnému 

kraju. 

• Recitovať rečňovanky a krátke básne od autorov detskej 

literatúry a z ľudovej tvorby 

• Reprodukovať krátku rozprávku. 

Spolu 297 hodín  

 

 



Prierezové témy 

Vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, 

• rozprávať k určenej téme, 

• porozumieť sebe samému a druhým. 

Multikultúrna výchova: 

• naučiť sa poznávať rozličné tradičné a nové kultúry, 

• viesť žiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju tolerancie, rešpektu, prosociálneho 

správania. 

Enviromentálna výchova: 

• vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, 

• uvedomiť si podmienky života a možnosti ich ohrozovania. 

Mediálna výchova: 

• IKT – dorozumievať sa, 

• prispôsobiť vlastnú činnosť potrebám a cieľom tímu. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, 

• v prípade potreby vedieť privolať pomoc dospelého. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• rozvíjať opis, rozprávanie, 

• učiť sa riešiť problémy, 

• naučiť sa prezentovať svoju prácu na primeranej úrovni. 

Dopravná výchova: 

• tvoriť slová, krátke vety k téme, 

• upevňovať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych 

dopravných situáciách. 

  

Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra využívame poznatky spracované  formou 

prierezových tém – ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych predmetov (vecné učenie, 

matematika, výtvarná výchova...), formou IKT (výučbové programy),  formou vzťahu čítania a literárnej 

výchovy k hudobnej výchove (intonácia slabík, tematické piesne), k výtvarnej výchove (ako prostriedok 

estetickej výchovy na formovanie vkusu a na utváranie estetického vzťahu k životu). Vyučovanie 

slovenského jazyka a literatúry najmä z hľadiska výberu textov je potrebné koordinovať s vecným 



učením. Správne jazykové návyky uľahčujú prácu na iných vyučovacích predmetoch, skvalitňujú 

výchovno-vzdelávací proces ako celok. 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 • metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

 manipulácia s predmetmi) 

 • motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala,  

 povzbudenie a kritika)  

 • slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda ) 

 • metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo 

 obrázkovým materiálom) 

 • hra ako metóda 

 • metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

 

Učebné zdroje 

 S. Škultétyová, J. Rohovská: Moje čítanie - Šlabikár pre 4. - 6. ročník ŠZŠ (B) a 2. ročník ŠZŠ 

(A), 1- 3. časť, S. Škultétyová, J. Rohovská: Pracovné listy k učebnici Moje čítanie - Šlabikár pre 4. – 6. 

ročník ŠZŠ (B) a 2. ročník ŠZŠ (A), mimočítanková literatúra, detské encyklopédie, detské časopisy, 

materiálno - technické a didaktické prostriedky. písanky, CD prehrávač, detské časopisy, detská literatúra, 

manipulačný materiál, pracovné listy 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

Názov predmetu Vecné učenie 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník druhý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 
 

Vecné učenie pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je syntézou najjednoduchších 

prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov, ktoré žiaci získavajú na základe pozorovania 

prírodných zmien počas roka a vzťahov medzi človekom a prírodou. 

Cieľom vecného učenia je dať žiakom najzákladnejšie vedomosti o prírode, spoločnosti a našej 

vlasti. Z tohto cieľa vyplývajú predovšetkým úlohy rozumovej výchovy. Myslenie žiakov 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 žiaci učia chápať význam vecí, ich vlastností, vzájomné vzťahy 

a súvislosti medzi nimi. V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú prírodné javy 

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

životom. 

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

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 spolužiakom, ku škole, k domovu, k obci a k vlasti sa vecné učenie podieľa na mravnej výchove žiakov. 

Prostredníctvom realizácie dopravnej výchovy sa utvárajú a prehlbujú základné poznatky žiakov 

o dopravných prostriedkoch a návyky dodržiavať ich v praktickom živote. Žiaci 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 žiakov (modelovanie, kútik živej 

prírody a pod.). Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania 

na vychádzkach, v kútiku živej 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 žiakov. Uplatňuje sa výchova žiakov 

k spolupráci, ktorá sa chápe ako príprava postihnutého žiaka na život v spoločnosti a ako prostriedok 

socializácie žiakovej osobnosti. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

•  získať ďalšie vybrané základné poznatky o prírode a spoločnosti z ich najbližšieho okolia, 

•  viesť žiakov naďalej k osvojeniu si základných spoločenských, pracovných a hygienických 

 návykov, 

• spresniť zručnosť žiakov orientovať sa v budove školy a určovať ich polohu vzhľadom ku 

 škole, 

• spresňovať predstavu žiakov o roku a ročných obdobiach, 

• uvedomovať si základné vzťahy v rodine, 

• učiť sa o práci dospelých, 

• upevňovať si hygienické návyky precvičovať pravidlá kultúrneho správania, 

• prehlbovať poznatky žiakov o sviatkoch a pamätných dňoch 

 

Témy a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Škola a život v škole 

 

 

 

3 hodiny 

Žiak vie: 

• pomenovať školské potreby, zariadenie v triede 

• určovať polohu vecí 

• pomenovať objekty na ceste do školy 

• orientovať sa v priestore 

Jeseň 

 

 

 

6 hodín 

• Žiak vie: 

• vymenovať jesenné mesiace, charakterizovať počasie 

• správne používať pojmy: deň, noc, včera, dnes, zajtra 

• charakterizovať význam ovocia a zeleniny 

• charakterizovať prácu v jeseni na poli, v záhrade 

Rodina a spoločnosť 

 

 

 

 

 

7 hodín 

Žiak vie: 

• pomenovať členov bližšej rodiny 

• pomenovať izby domu 

• rozlíšiť platidlo v obchode, sumu peňazí 

• triediť predmety podľa účelu 

• rozlíšiť príznaky najčastejších chorôb 

• rozlíšiť časti ľudského tela 

Zima 

 

 

3 hodiny 

Žiak vie: 

• pomenovať zimné mesiace 

• rozlíšiť zimné športy a hry 

• pomenovať druhy oblečenia v zime 

 



Jar 

 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• rozlíšiť znaky jari, pomenovať jarné mesiace 

• rozlíši a pomenuje jarné kvety 

• vnímať krásu prírody 

Práca a odpočinok 

 

 

 

5 hodín 

Žiak vie: 

• pomenovať výrobky dennej potreby 

• pomenovať a rozlíšiť údaje v kalendári 

• určiť činnosti podľa časti dňa 

• sledovať čas na hodinách 

Leto 

 

 

5 hodín 

Žiak vie: 

• pomenovať činnosti v lete 

• pomenovať letné ovocie 

• pozorovať prírodu, sledovať zmeny 

Spolu 33 hodín  

 

Prierezové témy 

Vo vyučovaní vecného učenia využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• osvojovať si vedomosti týkajúce sa duševnej hygieny, 

• predchádzať sociálno- patologickým javom a škodlivým spôsobom života 

• rozvíjať sociálne spôsobilosti. 

Multikultúrna výchova: 

• uvedomovať si možné dopady svojich verbálnych i neverbálnych prejavov a pripravenosť niesť 

zodpovednosť za svoje správanie, 

• uvedomovať si vlastnú identitu. 

Enviromentálna výchova: 

• prispievať k utváraniu zdravého životného štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

• viesť k zodpovednosti vo vzťahu k biosfére, k ochrane prírody a prírodných zdrojov, 

• rozpoznávať na modelových situáciách žiaduce i nežiaduce konanie z hľadiska životného 

prostredia. 

Mediálna výchova: 

• získať predstavy o role médií v kľúčových spoločenských situáciách, 

• vytvárať predstavu o úlohe médií v každodennom živote v regióne, 

• rozvíjať komunikačné schopnosti. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• integrovať postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia pri 

pohybe a pobyte v prírode. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• učiť sa riešiť problémy, 



• vedieť používať informácie a pracovať s nimi na primeranej úrovni. 

Dopravná výchova: 

• sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 

chôdzi a jazde v cestnej premávke,     

• osvojiť si zásady bezpečného správania v cestnej premávke simulovaním rôznych dopravných 

situácií. 

  

Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní predmetu vecné učenie využívame poznatky spracované  formou prierezových tém, 

– ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych predmetov (slovenský jazyk a literatúra, 

matematika...), formou IKT (výučbové programy), formou vzťahu vecného učenia k pracovnému 

vyučovaniu (modelovanie, kútik živej prírody a pod.) telesnej výchove (energizér, vychádzky majú prvky 

telesnej výchovy - chôdza), matematike (triedenie a porovnávanie sú žiakovi východiskom na 

osvojovanie nových vedomostí počas konkrétnej myšlienkovej činnosti vo vecnom učive, aj pri 

manipulácii s rozličným materiálom), slovenského jazyka a literatúry (na základe získaných 

vyjadrovacích zručností si žiaci osvojujú vedomosti a zručnosti vo vecnom učive). 

 

Metódy a formy práve- stratégie vyučovania 

 Učiteľ volí primerané špeciálno-pedagogické metódy, ktoré sa opierajú o zmyslové poznávanie 

žiakov. Prevahu používaných metód tvoria: 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, manipulácia 

s predmetmi) 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, povzbudenie a 

kritika) 

• slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda ) 

• metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo obrázkovým materiálom) 

• hra ako metóda 

• metódy opakovania a precvičovania vedomostí. 

Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na vychádzkach, 

v kútiku živej prírody, pri sledovaní a vedení kalendára prírody; jednoduché pokusy a praktické činnosti, 

premietanie diapozitívov. 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

 

Učebné zdroje 

 Pracovné listy: E. Rosskopfová: Vecné učenie pre 1.- 3. roč. ŠZŠ/, detské encyklopédie, detské 

časopisy. 



Hodnotenie predmetu 

 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika   

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne , 165 hodín ročne 

Ročník druhý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 
 

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

matematiky na základnej škole. Matematické vedomosti, zručnosti, návyky sa budujú v súlade 

s matematickou teóriou podľa individuálnych možností žiaka, systematicky sa uplatňuje zásada 

názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní učiva sa snažia žiaci využívať svoje poznatky pri riešení 

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

matematiky na základnej škole. 

 Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické 

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

svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

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

žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím. 

  

Ciele vyučovacieho predmetu 

• vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 5 

• vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy 

• osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 10, 

• osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 10, 

• osvojiť si základné geometrické tvary 



• využiť osvojené vedomosti v reálnom živote 

 

Témy a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Numerácia v obore 0 až 10 

a počtové výkony 

 

 

 

 

 

155 hodín 

Žiak vie: 

• rozlíšiť číslice 6 až 10 

• určovať počty predmetov 

• vytvárať skupiny predmetov o danom počte predmetov 

• usporiadať čísla 1 až 10 na číselnej osi, porovnávať ich 

• riešiť jednoduché slovné úlohy 

• sčítať a odčítať v obore do 10 

• rozlíšiť súvislosť sčítania a odčítania 

Geometria 

 

 

 

10 hodín 

Žiak vie: 

• rozlíšiť geometrické tvary 

• pomenovať a ukázať tvary na príkladoch 

• pomenovať priestorové tvary- valec... 

• vysvetliť pojmy priamy, nie je priamy 

Spolu 165 hodín  

 

Prierezové témy 

 Vo vyučovaní matematiky využívame tieto prierezové témy: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• viesť k vyhľadávaniu informácií, 

• osvojovať si informatické zručnosti. 

Mediálna výchova: 

• učiť žiakov fungovaniu princípov IKT na primeranej úrovni, 

• využívať vlastné schopnosti v tímovej práci. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• vedieť vyhľadať na internete informácie týkajúce sa témy. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• učiť sa spolupracovať v skupine, vo dvojiciach, 

• poznať sám seba a svoje možnosti. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 V rámci medzipredmetových vzťahov využívame poznatky spracované formou prierezových tém, 

– ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych predmetov (vecné učenie, slovenský jazyk 

a literatúra),  formou IKT (výučbové programy),  formou vzťahu matematiky k pracovnému vyučovaniu 

(modelovanie a pod.). Prvky numerického počítania sa premietajú do vecného učenia, hudobnej a telesnej 

výchovy, priestorová predstavivosť má uplatnenie napr. vo výtvarnej výchove. 



Metódy a formy práce- stratégie vyučovania 

Prevahu používaných metód tvoria: 

• metódy logického postupu (analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, porovnávanie) 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (vysvetľovanie, rozprávanie, opis) 

• metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo obrázkovým 

materiálom) 

• hra ako metóda 

• metódy opakovania a precvičovania vedomostí . 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi   

 

Učebné zdroje 

 J. Rýglová, Matematika pre 2. ročník ŠZŠ I. časť.   J. Rýglová, Matematika pre 2. ročník ŠZŠ II. 

časť.  Detské encyklopédie, detské časopis, výučbové programy: Méďa ráta, Detský kútik/. 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

Ročník druhý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 Pracovné vyučovanie je pre žiakov s mentálnym postihnutím najdôležitejším rehabilitačným 

predmetom, ktorý od prvého ročníka systematicky ovplyvňuje rozvoj ich motoriky vytváraním 

pracovných zručností a spolupôsobí na zvýšenie ich rozumovej úrovne. Žiaci v tomto predmete získavajú 

vedomosti z rôznych pracovných činností. 



Pracovné vyučovanie vytvára u žiakov kladný vzťah k práci, plní základnú prípravu pre budúce 

povolanie, ale aj pre potrebu praktického života v rodine a spoločnosti. V spolupráci s ostatnými predmetmi 

pôsobí na harmonický rozvoj žiakov. 

 V pracovnom vyučovaní získavajú žiaci 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. Žiaci 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 žiakov záujem o prácu, uspokojuje ich túžbu po činnosti, zameranie práce 

na užitočný 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 žiaci osvojujú kultúrne návyky. 

Systematicky poznávajú hlavné prvky organizácie, hygieny a bezpečnosti pri práci. Učia sa pracovať 

disciplinovane, starostlivo, hospodárne zaobchádzať s materiálom a nástrojmi. 

 V zložke sebaobslužné činnosti žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a zovňajšku, 

osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

 Obsahom zložky práce v domácnosti je osvojovanie si základných pracovných návykov 

v domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou tejto zložky je aj 

šitie. Žiaci nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných prác. Súčasťou zložky sú aj práce 

v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti o potravinách, a ako udržiavať poriadok a hygienu v kuchyni. 

Vo vyšších ročníkoch nadobúdajú žiaci zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál. 

 V zložke práce v dielni si žiaci osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich 

v praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

 V zložke pestovateľské práce sa žiaci učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, nadobúdajú 

základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny. Vzhľadom na to, že nie každá 

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. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

• upevňovať základné hygienické návyky a sebaobslužné zručnosti, 

• oboznamovať sa so základmi jednoduchého pracovného postupu, 

• pozorovaním a triedením materiálu získať elementárne poznatky o materiáloch, 

• správne používať pracovné nástroje a pomôcky 

Žiaci si upevňujú vedomosti z 1. ročníka, najmä ukladanie pomôcok na určené miesto, účelne 

spracúvať materiál tak, aby bol čo najlepšie využitý, použitie nového aj starého materiálu, využitie 

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



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

s materiálom a nástrojmi, náradím a pomôckami, aby sa žiaci neporanili, pomocou pozorovania 

a triedenia získavajú základné vedomosti o rôznych materiáloch. Rovnako sa oboznamujú aj so základmi 

dodržiavania pracovných postupov pri zhotovovaní výrobkov. Udržiavať poriadok na pracovnom mieste. 

Ukladať nástroje, potreby a pomôcky na určené miesto (význam udržiavania poriadku na pracovnom 

mieste vzhľadom na úsporu času). V kútiku živej prírody sa pracuje priebežne. Pri každej činnosti sa učia 

dbať na čistotu rúk a pracoviska. Osobitná starostlivosť sa venuje práci motoricky zaostalých jedincov. 

 

Zložky pracovného vyučovania a vzdelávacie výstupy 

 

Zložky pracovného vyučovania Vzdelávacie výstupy 

Sebaobslužné činnosti 
 

 

5 hodín 

Žiak vie: 

• umyť si ruky, tvár, čistiť si zuby, česať sa, 

• používať vreckovku, používať WC. 

• obúvať sa, vyčistiť si obuv. 

Práce v domácnosti 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• pomáhať pri stolovaní, utierať, ukladať riad 

• zvládať pomocné práce na šitie 

Práce v dielni 

 

 

 

 

 

 

47 hodín 

Žiak vie: 

• pracovať s drobným materiálom ( skladať, zlepovať, 

ohýbať, strihať, trhať...) 

• modelovať základné tvary 

• modelovať z viacerých častí 

• doplňovať výrobky z iných materiálov 

• zostavovať modely podľa predlohy 

• rozlíšiť vlastnosti materiálov 

Pestovateľské práce 
 

 

 

10 hodín 

Žiak vie: 

• ošetrovať izbové kvetiny 

• pestovať jednoduché plodiny 

• rozlíšiť podmienky pestovania rastlín 

• pracovať s jednoduchým pracovným materiálom 

Spolu 66 hodín  

 

Prierezové témy 

 Vo vyučovaní pracovného vyučovania využívame tieto prierezové témy: 

Multikultúrna výchova: 

• uvedomovať si vlastnú identitu, byť sám sebou, 

• stimulovať, ovplyvňovať a korigovať svoje správanie a svoj hodnotový systém, učiť sa vnímať 

odlišnosti ako príležitosti k obohateniu, nie ako zdroj konfliktu. 

Enviromentálna výchova: 

• vnímať a citlivo pristupovať k prírode a k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 

• viesť k zodpovednosti vo vzťahu k biosfére, k ochrane prírody a prírodných zdrojov 



• podnecovať aktivitu, tvorivosť, toleranciu, ústretovosť a ohľaduplnosť vo vzťahu k prostrediu. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života, 

• formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Dopravná výchova: 

• podporovať u žiakov správne a bezpečne zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

• učiť žiakov schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

• uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky. 

  

Medzipredmetové vzťahy 

 V rámci medzipredmetových vzťahov využívame poznatky spracované formou prierezových tém, 

– ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci predmetu vecné učenie (Príroda – rastliny – časti rastlín, 

Ročné obdobia – pozorovanie rastlín), formou vzťahu pracovného vyučovania a matematiky (v geometrii – 

rovinné útvary – štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik ) a výtvarnej výchovy (estetické usporiadanie, kvalita 

výrobkov, cit pre krásu a vkus). 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Metódy: 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

• povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy ( opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

• metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým a pracovným materiálom) 

• aktivizujúce metódy vyučovania – praktická aktivita 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, manipulácia 

s predmetmi, didaktická montáž a demontáž ) 

• hra ako metóda 

 Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, prácu vo dvojiciach a individuálnu prácu so 

žiakmi. Z hľadiska realizačných foriem využívať hodiny na školskom pozemku a vychádzky. 

 

Učebné zdroje 

Detské encyklopédie, detské časopisy, ilustrácie, predlohy, modely. 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 



 Učebné osnovy 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník druhý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 Výtvarná výchova vzhľadom na jej rozmanité možnosti pôsobenia na motoriku a psychiku žiakov 

s mentálnym postihnutím je u žiakov s mentálnym postihnutím nezastupiteľná. Má široký záber 

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

rehabilitácii žiakov. 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 možnosti 

každého žiaka. 

 Cieľom výtvarnej výchovy je využiť esteticko výchovný charakter predmetu, čo znamená 

prebúdzanie a formovanie estetického vzťahu žiaka s mentálnym postihnutím ku skutočnosti  

prostredníctvom aktivít a výtvarného umenia. 

  

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

•  upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom ročníku, 

• rozvíjať zmyslové vnímanie, pozornosť a predstavivosť, 

• prostredníctvom výtvarných činností získavať základné zručnosti, poznatky a výtvarné skúsenosti       

• poznávať vlastnosti farby, 

• oboznámiť sa s výtvarným dielom prostredníctvom ilustrácií a reprodukcií a  výtvarných diel. 

 

 Zložky výtvarnej výchovy a vzdelávacie výstupy 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

 

 

 

 

7 hodín 

Žiak  vie: 

• znázorniť obľúbenú tému, vytvára si kladný vzťah 

k výtvarnému umeniu 

• znázorniť hlavné časti ľudského tela. 

• nakresliť svoju rodinu. 

• namaľovať kvety vo váze. 



 

Výtvarné hry 

 

 

 

 

 

 

 

22 hodín 

Žiak vie: 

• využívať hry s farbou na poznanie vlastností farby. 

• radiť svetlé a tmavé rozlične široké pásy poznávať 

vlastností modelovacích materiálov (sochárska a tehliarska 

hlina, cesto, modurit, plastelína). 
• modelovať jednoduchú skutočnosť (napr. ovocie, 

huby a pod.) 

• vytvárať konkrétne priestorové situácie z najbližšieho 

okolia. 

Výtvarná kultúra 

 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• ilustrovať tému rozprávky 

• spolupracovať v skupine 

• nakresliť motív z básne 

Spolu 33 hodín  

 

Prierezové témy 

 Vo vyučovaní predmetu využívame tieto prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• osvojovať si výtvarné zručnosti, 

• vedieť si obhájiť svoju prácu a názor a byť tolerantný k názorom iných, 

• prispievať k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov. 

Multikultúrna výchova: 

• prijímať druhého ako jedinca s rovnakými právami, uvedomovať si, že všetky etnické skupiny 

a kultúry sú rovnocenné a žiadna nie je nadradená inej, 

Enviromentálna výchova: 

• osvojiť si znalosti, zručnosti a pestovať návyky potrebné pre každodenné žiaduce konanie občana 

voči prostrediu, 

• chápať význam ochrany prírody. 

Mediálna výchova: 

• ovládať kreslenie a maľovanie prostredníctvom počítača. 

Dopravná výchova: 

• pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky 

bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 V rámci medzipredmetových vzťahov využívame poznatky spracované formou vzťahu výtvarnej 

výchovy s hudobnou výchovou, pracovným vyučovaním, matematikou, slovenským jazykom 

a literatúrou, vecným učením. 

 



Metódy a formy práce - stratégie vyučovania 

Metódy: 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (rozprávanie, dialóg o ilustrácii a umeleckom diele, opis, vysvetľovanie, rozhovor, 

beseda) 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, manipulácia 

s predmetmi) 

• metódy samostatnej práce a individuálneho prístupu pri samostatnej práci 

• emocionálne pozorovanie 

• hra s farbou ako metóda 

• metódy opakovania a precvičovania vedomostí. 

 Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi – 

experimentovanie a samostatnú tvorivú činnosť. Žiaci majú možnosť pracovať aj v iných polohách ako 

sediačky, napr. postojačky, podľa formátu papiera. Pracujú aj na veľkej ploche, na tabuli, na baliacom 

papieri.. Od veľkých formátov prechádzajú k menším, striedajú ich podľa účelu. 

 

Učebné zdroje 

 Ukážky výtvarného umenia, umelecká tvorby pre deti, predlohy, ilustrácie kníh a časopisov pre 

deti, detské encyklopédie, detské časopisy, filmy, diapozitívy. 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník druhý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



Charakteristika učebného predmetu 

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

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen v hudbe, ale aj 

v iných druhoch umenia. Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života. Prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností žiakov. Pôsobí na ich 

pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie a obohacuje citový život žiakov. 

  

Ciele vyučovacieho predmetu 

 
• rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú diferenciáciu, senzomotorické 

schopnosti, 

• nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudby, 

• selektovať medzi ľudskou rečou a inými zvukmi. 

 

Témy  a vzdelávacie výstupy 

 

Hudobná výchova 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Piesne na spev žiakov 
 

 

 

18 hodín 

Žiak vie: 

• zaspievať obľúbenú pieseň 

• osvojiť si text a melódiu piesne 

• zapamätať si text piesní 

• reagovať na hudbu 

Piesne na počúvanie, počúvanie skladieb 

 

 

11 hodín 

Žiak vie: 

• rozoznať hovorený a spievaný prejav 

• rozlíšiť charakter piesní 

• rozlíšiť hudobné nástroje 

Hudobno- pohybové hry 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• rozvíjať sluchové a pohybové vnímanie 

• vyjadriť slová a hudbu pohybom 

Spolu 33 hodín  

 

 

Prierezové témy 

 

 Vo vyučovaní hudobnej výchovy  využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, 

• vzdelávať k ľudským právam a k rodinnej výchove. 

Multikultúrna výchova: 

• naučiť sa poznávať rozličné tradičné a nové kultúry, 



• viesť žiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju tolerancie, rešpektu,prosociálneho 

správania. 

Enviromentálna výchova: 

• vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, 

• viesť k zodpovednosti k ochrane prírody a prírodných zdrojov, 

• uvedomiť si podmienky života a možnosti ich ohrozovania. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• rozvinúť morálne vlastnosti žiakov. 

• Formovať vzťah k ochrane svojho zdravia a života ako aj zdravia a života iných ľudí. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• vážiť si svoju prácu i prácu iných, 

• poznať sám seba a svoje schopnosti, naučiť sa prezentovať svoju prácu na primerane. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 V rámci medzipredmetových vzťahov využívame poznatky spracované formou vzťahu k slovenskému 

jazyku (rečňovanky, vyčítanky, príslovia a porekadlá), výtvarnej výchove (výtvarné ukážky), telesnej 

výchove (pohybové prvky)vzťahu hudobnej  výchovy s výtvarnou výchovou, pracovným vyučovaním, 

matematikou, slovenským jazykom a literatúrou, vecným učením. 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Metódy: 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, riadený rozhovor) 

• metóda imitačná – napodobňovanie podľa počutia 

• praktické metódy v podobe hudobných činností 

• metóda sprostredkovania hudobných poznatkov a hudby učiteľom a v interakcii učiteľ a žiak 

• hra ako metóda 

• metódy demonštračné (demonštrácia akustického záznamu) 

• metódy opakovania a precvičovania vedomostí . 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

Učebné zdroje 

 Hudobný materiál, DVD, výučbové programy 

Hodnotenie predmetu 

 Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 



Učebné osnovy 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

Ročník druhý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 Predmet telesná a športová výchova sleduje dosiahnutie optimálneho telesného a pohybového 

rozvoja žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, t. j. dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej 

zdatnosti, odolnosti a pohybových zručností. U žiakov sa snažíme vypestovať hygienické návyky, 

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

výrazných individuálnych osobitostí. Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačná 

a relaxačná funkcia telesnej a športovej výchovy, zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu 

pohybových nedostatkov, nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového 

fyzického stavu. V rámci telesnej a športovej výchovy zámerne pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, 

ako je vnímanie a pozorovanie, pamäť, pozornosť, fantázia, myslenie a reč. 

  

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

• Poskytnúť žiakom čo najviac pohybových podnetov a rozvíjať ich prirodzenú pohyblivosť, 

• pasívne osvojiť základné povely a poradové cviky, 

• rozvíjať obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu v kondičných cvičeniach, 

• upevňovať základné hygienické návyky a dodržiavanie zásad bezpečnosti pri cvičení 

 

Témy  a vzdelávacie výstupy 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Poradové cvičenia 
 

2 hodiny 

Žiak vie: 

• Podať hlásenie. 

• Nastúpiť do radu. 

Kondičné cvičenia 

 

 

 

Žiak vie: 

• precvičovať základné elementárne pohyby 

• vyjadriť radosť z hry 

• cvičiť s krátkym švihadlom. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 hodín 

• preskakovať jednonožmo, striedavo, znožmo. 

• cvičiť s dlhým švihadlom 

• podliezať a preskakovať napnuté švihadlo. 

• nosiť, prenášať, gúľať a podávať na mieste i v pohybe. 

• cvičiť s využitím lavičky 

• cvičiť rovnováhu a celkovú obratnosť. 

• chodiť, behať, liezť so sprievodnými pohybmi rúk a nôh,  

           so zmenami postojov a polôh i s nosením ľahkého predmetu. 

• vystupovať a zostupovať, vyliezať a zliezať. 

• cvičiť s použitím debny ako prekážky 

• preliezať, prebiehať a preskakovať jednotlivé diely debny. 

Prípravné cvičenia 

 

 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• správne cvičiť cvičenia zamerané na rozvíjanie pohybovej 

koordinácie a techniky pohybu, na pretiahnutie a posilnenie 

svalových skupín a udržanie pohybového rozsahu v chrbtici a 

kĺboch. 

Rytmická gymnastika 

a tanec  

 

 

 

22 hodín 

Žiak vie: 

• správne držať telo 

• precvičovať elementárne pohyby 

• koordinovať pohyb s hudbou 

• dodržiavať rytmus pri cvičení 

• spojiť pohyb, tanec, spev 

Akrobacie 

 

2 hodiny 

Žiak vie: 

• vykonať určené pohyby 

• ovládať správnu techniku cviku 

Atletika 

 

 

9 hodín 

Žiak vie: 

• používať už osvojené pohybové zručnosti. 

• dodržať pravidlá hry 

• zvládnuť techniku behu, hodu... 

Základné činnosti 

športových hier 

 

 

 

14 hodín 

Žiak vie: 

• definovať pravidlá hry 

• rozvíjať tvorivosť a fantáziu 

• dodržiavať pravidlá 

• rozvíjať obratnosť 

• spolupracovať v skupine 

Spolu 66 hodín  

 

Prierezové témy 

 Vo vyučovaní telesnej výchovy využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• osvojovať si vedomosti týkajúce sa duševnej a telesnej hygieny, 

• zvládať vlastné správanie, 

• uvedomovať si hodnotu spolupráce. 

Enviromentálna výchova: 

• prispievať k vnímaniu života ako najvyššej hodnoty, 

• rozvíjať porozumenie vzťahu človeka a prostredia a dôsledkom ľudských činností na prostredie. 



Ochrana človeka a zdravia: 

• formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na 

fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných podmienkach, 

• pripraviť žiakov primerane zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením 

cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. 

Dopravná výchova: 

• učiť žiakov bezpečne zvládnuť schopnosť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

 

Medzipredmetové vzťahy 

  Vo vyučovaní predmetu telesná výchova využívame hlavne poznatky z predmetov: slovenský 

jazyk a literatúra, matematika, vecné učenie, hudobná výchova. 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Metódy: 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, ukáţka) 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

• povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (vysvetľovanie, popis) 

• metódy rozvoja pohybových schopností 

• hra ako metóda 

• metódy opakovania a precvičovania zručností 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, skupinovú a individuálnu prácu so žiakmi. 

Hodiny realizovať v telocvični, na školskom ihrisku a v okolí školy. 

 

Učebné zdroje 

Učebné osnovy telesnej výchovy pre 2. stupeň ŠZŠ , internet, počítačové programy 

 

Hodnotenie predmetu 

 Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

 

 

 

 



Príloha 3 

Vzdelávací program pre 3. ročník 
 

Školský učebný plán 

 
 V školskom vzdelávacom programe využívame dotáciu voliteľných predmetov na posilnenie 

predmetov (opakovanie a upevňovanie učiva) bez rozšírenia učiva vo vzdelávacej oblasti Matematika 

a práca s informáciami (1 hodina týždenne v predmete Matematika). 

 V 3. ročníku je zaradený predmet  Katolícke náboženstvo (dve hodiny týždenne) vybraný školou 

zo zoznamu voliteľných predmetov, vzhľadom na charakter zamerania školy a predmet  Informatická 

výchova. V obidvoch predmetoch žiaci s mentálnym postihnutím – A variant sa vzdelávajú podľa 

platných učebných osnov schválených pre žiakov 3. ročníka ISCED 1 (pozri ŠkVP ISCED 1). 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet hodín 

3. ročník / ŠVP 

Počet hodín 

3. ročník / ŠkVP 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 8 0 8 

Príroda a spoločnosť Vecné učenie 1 0 1 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 0 2 2 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4 1 5 

Informatická výchova 0 1 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 3 0 3 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 0 1 

Výtvarná výchova 1 0 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2 

Počet hodín spolu  20 4 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah vzdelávania 

 

ISCED 1- Učebné osnovy 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 8 hodín týždenne, 264 hodín ročne 

Ročník tretí 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 
 

 Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakov s mentálnym postihnutím 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 žiakov jednoducho a zrozumiteľne 

sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť u všetkých žiakov návyk správneho 

hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu, z väčšiny žiakov vychovať čitateľov 

a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre. 

 Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry spája v sebe niekoľko zložiek, ktoré sa navzájom 

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

emocionálnu, vôľovú a rozumovú stránku osobnosti dieťaťa, spoluutvárajú charakter žiaka a spolu 

s ostatnými predmetmi posilňujú výchovu k vlastenectvu. 

 

Ciele vyučovacieho procesu 

Ciele slovenského jazyka a literatúry v 3. ročníku sú: 

• vytvárať zručnosť členiť krátke jazykové prejavy na vety a vety rozkladať na slová, 

• osvojiť si ostatné písmená abecedy, 

• obohacovať slovnú zásobu žiakov a viesť ich k voľbe vhodného pomenovania, 

 

V 3. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- písanie 

3 

 



KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- komunikácia, ústny prejav 

prelína sa oblasťou- jazyková komunikácia 

a čítanie a literatúra 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania 

- literárna výchova 

5 

SPOLU 8 

 

Témy a vzdelávacie výstupy 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Jazyková komunikácia- písanie 

 

 

 

 

99 hodín 

Žiak vie: 

• Zopakovať písanie písmen a slabík 

• Prepisať tlačené slová, jednoduché vety na písané 

• Písať správne tvary písmen 

• Správne opísať vety 

• Prepísať vety z učebnice 

Čítanie a literatúra 

 

 

 

 

 

 

165 hodín 

Žiak vie: 

• Rozlíšiť ostatné písmena abecedy f, F, g, G, ä, ch, Ch, 

dz, Dz, dž, Dž, w, W, x, q, dvojhlások ia, ie, iu, ô a 

slabikotvorného r, l, ŕ, ĺ. 

• Čítať písanú abecedu. 

• Čítať s porozumením. 

• Spoločné čítať z čítanky, predčítať z detských kníh a 

časopisov 

Spolu 264 hodín  

 

Prierezové témy 

 Vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, 

• rozprávať k určenej téme, 

• porozumieť sebe samému a druhým. 

Multikultúrna výchova: 

• naučiť sa poznávať rozličné tradičné a nové kultúry, 

• viesť žiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju tolerancie, rešpektu,prosociálneho 

správania, 

• využiť IKT, internet, projekty. 

Enviromentálna výchova: 

• vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, 

• využitie IKT, 

• uvedomiť si podmienky života a možnosti ich ohrozovania. 



Mediálna výchova: 

• IKT – dorozumievať sa, 

• prispôsobiť vlastnú činnosť potrebám a cieľom tímu. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, 

• v prípade potreby vedieť privolať pomoc dospelého. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• rozvíjať opis, rozprávanie, 

• učiť sa riešiť problémy, 

• naučiť sa prezentovať svoju prácu na primeranej úrovni. 

Dopravná výchova: 

• tvoriť slová, krátke vety k téme, 

• upevňovať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych 

dopravných situáciách. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní využívame poznatky spracované  formou prierezových tém – ide o témy, ktoré sú 

spracovávané v rámci rôznych predmetov (vecné učenie, matematika, výtvarná výchova...),  formou IKT 

(výučbové programy), formou vzťahu čítania a literárnej výchovy k hudobnej výchove (intonácia slabík, 

tematické piesne), k výtvarnej výchove ( ako prostriedok estetickej výchovy na formovanie vkusu a na 

utváranie estetického vzťahu k životu.) Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry najmä z hľadiska 

výberu textov je potrebné koordinovať s vecným učením. Správne jazykové návyky uľahčujú prácu na 

iných vyučovacích predmetoch, skvalitňujú výchovno-vzdelávací proces ako celok. 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

 

Učiteľ volí primerané špeciálno-pedagogické metódy, ktoré sa opierajú o zmyslové poznávanie žiakov. 

Prevahu používaných metód tvoria: 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, manipulácia s 

predmetmi) 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala,  

povzbudenie a kritika)  

• slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda ) 

• metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo obrázkovým 

materiálom) 

• hra ako metóda 



• metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

Učebné zdroje 

 Maňková, V.: Čítanka pre tretí ročník špeciálnych základných škôl 1. a 2. časť. 

Maňková, V.: Pracovné listy k Čítanke pre  tretí ročník špeciálnych základných škôl, mimočítanková 

literatúra, detské encyklopédie, detské časopisy, materiálno - technické a didaktické prostriedky. písanky, 

CD prehrávač, detské časopisy, detská literatúra, manipulačný materiál, pracovné listy 

Hodnotenie predmetu 

 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Vecné učenie 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník tretí 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 
 

Vecné učenie pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je syntézou najjednoduchších 

prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov, ktoré žiaci získavajú na základe pozorovania 

prírodných zmien počas roka a vzťahov medzi človekom a prírodou. 

Cieľom vecného učenia je dať žiakom najzákladnejšie vedomosti o prírode, spoločnosti a našej 

vlasti. Z tohto cieľa vyplývajú predovšetkým úlohy rozumovej výchovy. Myslenie žiakov 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 žiaci učia chápať význam vecí, ich vlastností, vzájomné vzťahy 

a súvislosti medzi nimi. V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú prírodné javy 

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

životom. 

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



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 spolužiakom, ku škole, k domovu, k obci a k vlasti sa vecné učenie podieľa na mravnej výchove žiakov. 

Prostredníctvom realizácie dopravnej výchovy sa utvárajú a prehlbujú základné poznatky žiakov 

o dopravných prostriedkoch a návyky dodržiavať ich v praktickom živote. Žiaci 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 žiakov (modelovanie, kútik živej 

prírody a pod.). Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania 

na vychádzkach, v kútiku živej 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 žiakov. Uplatňuje sa výchova žiakov 

k spolupráci, ktorá sa chápe ako príprava postihnutého žiaka na život v spoločnosti a ako prostriedok 

socializácie žiakovej osobnosti. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 
• Prehĺbiť a spresniť jednoduché prírodovedné a spoločenskovedné poznatky žiakov, 

• spresniť zručnosť žiakov orientovať sa v blízkom okolí obce, 

• spresniť predstavu o roku a ročných obdobiach, 

• poznať a vedieť pomenovať vybrané zvieratá a rastliny, 

• učiť sa aktívne chrániť prírodu, 

• oboznamovať sa s rozličnými druhmi práce dospelých, 

• naďalej u žiakov upevňovať hygienické návyky, najmä starostlivosť o osobnú čistotu. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Orientácia v priestore 

 

 

 

3 hodiny 

Žiak vie: 

• Určovať polohu predmetov, budov 

• Opísať cestu do školy. 

• Určiť polohu obecného úradu. 

• Určiť polohu stanoviska. 

Orientácia v čase 

 

 

 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• Porovnávať časové jednotky 

• určovať celé hodiny 

• pomenovať dni v týždni, mesiacov a ročných období. 

• určovať svetové strany 

• poznávať fázy mesiaca 

 



Príroda na jeseň 

 

 

6 hodín 

Žiak vie: 

• poznávať rôzne druhy zeleniny 

• triediť zeleninu podľa časti, pre ktoré sa pestujú 

• poznávať spôsoby konzervovania ovocia a zeleniny 

Domáce zvieratá 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• pomenovať základné domáce zvieratá 

• rozlíšiť význam chovu domácich zvierat 

Zdravie a choroba 

 

 

9 hodín 

Žiak vie: 

• pomenovať vonkajšie časti ľudského tela, zmyslové orgány 

• definovať prácu lekára a zdravotných sestier 

• dbať o svoje zdravie 

Príroda v zime 

 

 

3 hodiny 

Žiak vie: 

• rozlíšiť pojmy : mráz, sneh, ľad 

• rozlíšiť vlastnosti snehu a ľadu 

• rozlíšiť znaky zimy 

Bezpečnosť v cestnej 

premávke 

 

6 hodín 

Žiak vie: 

• rozlíšiť základné pravidlá správania chodcov na vozovke 

• rozlíšiť dôležité dopravné značky 

• rozlíšiť dopravné prostriedky 

Technika a výroba 

 

 

 

11 hodín 

Žiak vie: 

• pomenovať pracovníkov na stavbe 

• pomenovať stroje 

• poznať príčiny požiaru 

• charakterizovať prácu pekára 

Rodina a spoločnosť 

 

 

 

8 hodín 

Žiak vie: 

• charakterizovať príbuzenské vzťahy 

• chápať úlohu rodiny 

• poznávať druhy povolaní 

• nakúpiť v obchode, zisťovať cenu 

Príroda na jar a v lete 

 

 

12 hodín 

Žiak vie: 

• rozlíšiť znaky jari a leta 

• poznať znaky lesa 

• pomenovať lesné rastliny, stromy, zvieratá 

Spolu 66 hodín  

 

 

Prierezové témy 

 

 Vo vyučovaní vecného učenia využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• osvojovať si vedomosti týkajúce sa duševnej hygieny, 

• predchádzať sociálno- patologickým javom a škodlivým spôsobom života 

• rozvíjať sociálne spôsobilosti. 

Multikultúrna výchova: 

• uvedomovať si možné dopady svojich verbálnych i neverbálnych prejavov a pripravenosť niesť 



zodpovednosť za svoje správanie, 

• uvedomovať si vlastnú identitu. 

Enviromentálna výchova: 

• prispievať k utváraniu zdravého životného štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

• viesť k zodpovednosti vo vzťahu k biosfére, k ochrane prírody a prírodných zdrojov, 

• rozpoznávať na modelových situáciách žiaduce i nežiaduce konanie z hľadiska životného 

prostredia. 

Mediálna výchova: 

• získať predstavy o role médií v kľúčových spoločenských situáciách, 

• vytvárať predstavu o úlohe médií v každodennom živote v regióne, 

• rozvíjať komunikačné schopnosti. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• integrovať postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia pri 

pohybe a pobyte v prírode. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• učiť sa riešiť problémy, 

• vedieť používať informácie a pracovať s nimi na primeranej úrovni. 

Dopravná výchova: 

• sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 

chôdzi a jazde v cestnej premávke,     

• osvojiť si zásady bezpečného správania v cestnej premávke simulovaním rôznych dopravných 

situácií. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 V rámci predmetových vzťahov využívame poznatky spracované formou prierezových tém, – ide 

o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych predmetov (slovenský jazyk, matematika...), formou IKT 

(výučbové programy), formou vzťahu vecného učenia k pracovnému vyučovaniu (modelovanie, kútik 

živej prírody a pod.) telesnej výchove (energizér, vychádzky majú prvky telesnej výchovy - chôdza), 

matematike (triedenie a porovnávanie sú žiakovi východiskom na osvojovanie nových vedomostí počas 

konkrétnej myšlienkovej činnosti vo vecnom učive, aj pri manipulácii s rozličným materiálom), 

slovenského jazyka a literatúry ( na základe získaných vyjadrovacích zručností si žiaci osvojujú 

vedomosti a zručnosti vo vecnom učive). 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

 Učiteľ volí primerané špeciálno-pedagogické metódy, ktoré sa opierajú o zmyslové poznávanie 



žiakov. Prevahu používaných metód tvoria: 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, manipulácia 

s predmetmi) 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda ) 

• metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo obrázkovým 

materiálom) 

• hra ako metóda 

• metódy opakovania a precvičovania vedomostí. 

 Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na 

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

a praktické činnosti, premietanie diapozitívov. 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

 

Učebné zdroje 

 Pracovné listy: E. Rosskopfová: Vecné učenie pre 1.- 3. roč. ŠZŠ/, detské encyklopédie, detské 

časopisy, kútik živej prírody, makety, didaktické hry. 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika   

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne , 165 hodín ročne 

Ročník štvrtý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 



Charakteristika učebného predmetu 
 

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

matematiky na základnej škole. Matematické vedomosti, zručnosti, návyky sa budujú v súlade 

s matematickou teóriou podľa individuálnych možností žiaka, systematicky sa uplatňuje zásada 

názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní učiva sa snažia žiaci využívať svoje poznatky pri riešení 

problémov. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

• opakovať a prehĺbiť učivo z 2. ročníka, 

•  vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 20, 

• vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, 

• osvojiť si násobenie číslom 2, 

• vedieť rysovať úsečku pomocou pravítka a vyznačovať jej krajné body, 

• vedieť určiť body, ktoré ležia a neležia na danej úsečke 

 

Témy a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Numerácia v obore 10 až 20 

 

 

 

 

31 hodín 

Žiak vie: 

• vymenovať rad čísel 

• priraďovať skupinu predmetov k číslu 

• čítať a písať číslice 

• usporiadať čísla 

• zapísať čísla pomocou znakov 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez 

prechodu cez základ , s prechodom cez základ 

87 hodín 

Žiak vie: 

• sčítať a odčítať v obore do 20 

• riešiť jednoduché slovné úlohy 

Úvod do násobenia v obore do 20 

 

16 hodín 

Žiak vie: 

• rozlíšiť znak násobenia 

• vymenovať násobky čísla 2 

Geometria 

 

 

31 hodín 

Žiak vie: 

• rozlíšiť geometrické tvary, 

• definovať pojem bod a úsečka 

• vyznačiť úsečku a bod 

Spolu 165 hodín  

 

 

 

 

 



Prierezové témy 

 

Vo vyučovaní matematiky využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• viesť k vyhľadávaniu informácií, 

• osvojovať si informatické zručnosti. 

Mediálna výchova: 

• učiť žiakov fungovaniu princípov IKT na primeranej úrovni, 

• využívať vlastné schopnosti v tímovej práci. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• vedieť vyhľadať na internete informácie týkajúce sa témy. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• učiť sa spolupracovať v skupine, vo dvojiciach, 

• poznať sám seba a svoje možnosti, 

• naučiť sa prezentovať svoju prácu na PC na primeranej úrovni. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní predmetu využívame poznatky spracované  formou prierezových tém,  ide o témy, 

ktoré sú spracovávané v rámci rôznych predmetov (vecné učenie, slovenský jazyk a literatúra),  formou 

IKT (výučbové programy), formou vzťahu matematiky k pracovnému vyučovaniu (modelovanie a pod.). 

 Prvky numerického počítania sa premietajú do vecného učenia, hudobnej a telesnej výchovy, 

priestorová predstavivosť má uplatnenie napr. vo výtvarnej výchove. 

 

Metódy a formy práce- stratégie vyučovania 

Prevahu používaných metód tvoria: 

• metódy logického postupu (analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, porovnávanie) 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (vysvetľovanie, rozprávanie, opis) 

• metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo obrázkovým 

materiálom) 

• hra ako metóda 

• metódy opakovania a precvičovania vedomostí . 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi   

 

 



Učebné zdroje 

 J. Rýglová, Matematika pre 3. ročník ŠZŠ I. časť.   J. Rýglová, Matematika pre 3. ročník ŠZŠ II. 

časť.  Detské encyklopédie, detské časopis, výučbové programy: Méďa ráta, Detský kútik/. 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne 

Ročník tretí 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 Pracovné vyučovanie je pre žiakov s mentálnym postihnutím najdôležitejším rehabilitačným 

predmetom, ktorý od prvého ročníka systematicky ovplyvňuje rozvoj ich motoriky vytváraním 

pracovných zručností a spolupôsobí na zvýšenie ich rozumovej úrovne. Žiaci v tomto predmete získavajú 

vedomosti z rôznych pracovných činností 

 Žiaci v tomto predmete získavajú vedomosti z rôznych pracovných činností.Pracovné vyučovanie 

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

praktického života v rodine a spoločnosti. 

 Pracovné vyučovanie vzbudzuje u žiakov záujem o prácu, uspokojuje ich túžbu po činnosti, 

zameranie práce na užitočný 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 žiaci 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 možností mentálne postihnutých žiakov - spájať konkrétnu činnosť s poučením, prax 

s teóriou. 

 Pracovné zaťaženie musí byť primerané fyzickým schopnostiam žiakov. Nesmie byť tak náročné, 

aby žiakov vyčerpalo, ale ani príliš jednoduché, lebo by nedostatočne aktivizovalo ich myslenie  

a v dostatočnej miere ich nezamestnávalo. 

 Veľmi dôležitou podmienkou je materiálne zabezpečenie pracovného vyučovania.   

 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. 

 Na hodinách pracovného vyučovania sa používajú 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. 

 Obsah pracovného vyučovania je členený na zložky. Toto rozdelenie vychádza zo schopností žiaka 

osvojiť si obsah daného učiva, a zo schopnosti vedieť ho aplikovať v súčasnom i budúcom praktickom 

živote. 

 V zložke sebaobslužné činnosti žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela 

a zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

 Obsahom zložky práce v domácnosti je osvojovanie si základných pracovných návykov 

v domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou tejto zložky 

je aj šitie. Žiaci nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných prác. Súčasťou zložky sú aj 

práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti o potravinách, a ako udržiavať poriadok a hygienu 

v kuchyni. Vo vyšších ročníkoch nadobúdajú žiaci zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál. 

 V zložke práce v dielni si žiaci osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich 

v praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

 V zložke pestovateľské práce sa žiaci učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, 

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

 Vzhľadom na to, že nie každá 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. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

• Upevňovať zručnosti získané z predchádzajúcich ročníkov, 

• udržiavať poriadok na pracovnom stole, 

• zvládnuť základy jednoduchého pracovného postupu, 



• rešpektovať požiadavky hygieny a bezpečnosti práce. 

 

Zložky pracovného vyučovania a vzdelávacie výstupy 

 

Zložky pracovného vyučovania Vzdelávacie výstupy 

Sebaobslužné činnosti 

6 hodín 

Žiak vie: 

• prehlbovať zdravotné a hygienické návyky 

Práce v domácnosti 

 

 

21 hodín 

Žiak vie: 

• nakupovať základné potraviny 

• umývať ovocie a zeleninu, riad 

• nalievať mlieko do hrnčeka 

Práce v dielni 

 

 

 

60 hodín 

Žiak vie: 

• využívať drobný materiál na výrobu hračiek 

• navliekať, skladať mozaiku 

• modelovať tvary 

• pracovať s papierom 

Pestovateľské práce 

 

 

 

12 hodín 

Žiak vie: 

• ošetrovať izbové rastliny 

• presádzať 

• vykonávať jednoduché práce na políčku 

• pestovať jednoduché rastliny 

Spolu 99 hodín  

 

Prierezové témy 

 

 Vo vyučovaní pracovného vyučovania využívame tieto prierezové témy: 

Multikultúrna výchova: 

• uvedomovať si vlastnú identitu, byť sám sebou, 

• stimulovať, ovplyvňovať a korigovať svoje správanie a svoj hodnotový systém, učiť sa vnímať 

odlišnosti ako príležitosti k obohateniu, nie ako zdroj konfliktu. 

Enviromentálna výchova: 

• vnímať a citlivo pristupovať k prírode a k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 

• viesť k zodpovednosti vo vzťahu k biosfére, k ochrane prírody a prírodných zdrojov 

• podnecovať aktivitu, tvorivosť, toleranciu, ústretovosť a ohľaduplnosť vo vzťahu k prostrediu. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života, 

• formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Dopravná výchova: 

• podporovať u žiakov správne a bezpečne zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

• učiť žiakov schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 



• uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní predmetu využívame poznatky spracované  formou prierezových tém, ide o témy, 

ktoré sú spracovávané v rámci predmetu vecné učenie (Príroda- rastliny – časti rastlín, Ročné obdobia – 

pozorovanie rastlín),  formou vzťahu pracovného vyučovania a matematiky (v geometrii – rovinné útvary 

– štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik) a výtvarnej výchovy (estetické usporiadanie , kvalita výrobkov, cit 

pre krásu a vkus) 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Metódy: 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

• povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy ( opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

• metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým a pracovným materiálom) 

• aktivizujúce metódy vyučovania – praktická aktivita 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, manipulácia 

s predmetmi, didaktická montáž a demontáž ) 

• hra ako metóda 

 Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, prácu vo dvojiciach a individuálnu prácu so 

žiakmi. Z hľadiska realizačných foriem využívať hodiny na školskom pozemku a vychádzky. 

 

Učebné zdroje 

Detské encyklopédie, detské časopisy, ilustrácie, predlohy, modely, náradie, didaktické hry 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

  

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník tretí 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 Výtvarná výchova vzhľadom na jej rozmanité možnosti pôsobenia na motoriku a psychiku žiakov 

s mentálnym postihnutím je u žiakov s mentálnym postihnutím nezastupiteľná. Má široký záber 

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

rehabilitácii žiakov. 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 možnosti 

každého žiaka. 

 Cieľom výtvarnej výchovy je využiť esteticko výchovný charakter predmetu, čo znamená 

prebúdzanie a formovanie estetického vzťahu žiaka s mentálnym postihnutím ku skutočnosti  

prostredníctvom aktivít a výtvarného umenia. 

  

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

• rozvíjať detskú predstavivosť dejovými a figurálnymi námetmi zo života detí, 

• rozvíjať zmysel pre vystihnutie proporčných vzťahov, 

• rozvíjať elementárny zmysel pre priestor, 

• rozvíjať zmysel pre krásu prírody a vzťah k životnému prostrediu. 

 

 Zložky výtvarnej výchovy a vzdelávacie výstupy 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

 

 

 

 

12 hodín 

Žiak vie: 

• pracovať v PC programe 

• znázorniť námety zo života detí 

• vymyslieť vlastný námet na tvorbu 

• nakresliť správny tvar predmetov 

• okomentovať svoju prácu 

 



Výtvarné hry 

 

 

 

 

 

 

18 hodín 

Žiak vie: 

• pracovať s farbami (rozpíjať, zapúšťať, 

dotvárať...) 

• charakterizovať výrazové vlastnosti svetlej 

a tmavej plochy 

• pracovať s modelovacím materiálom 

•  rozvíjať cit pre umenie 

•  vyrobiť jednoduchý darček 

Výtvarná kultúra 

 

3 hodiny 

Žiak vie: 

• nájsť maľbu v publikácii 

• vyjadriť, čo vyjadruje farba 

Spolu 33 hodín  

 

Prierezové témy 
 

 Vo vyučovaní predmetu využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• osvojovať si výtvarné zručnosti, 

• vedieť si obhájiť svoju prácu a názor a byť tolerantný k názorom iných, 

• prispievať k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov. 

Multikultúrna výchova: 

• prijímať druhého ako jedinca s rovnakými právami, uvedomovať si, že všetky etnické skupiny 

a kultúry sú rovnocenné a žiadna nie je nadradená inej. 

Enviromentálna výchova: 

• osvojiť si znalosti, zručnosti a pestovať návyky potrebné pre každodenné žiaduce konanie občana 

voči prostrediu, 

• chápať význam ochrany prírody. 

Mediálna výchova: 

• ovládať kreslenie a maľovanie prostredníctvom počítača. 

Dopravná výchova: 

• pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky 

bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 Medzipredmetová koordinácia s: 

• esteticko- výchovnými predmetmi (hudobná výchova) 

• pracovným vyučovaním – vecným učením (tematické celky slúžia ako námet alebo motív 

a stávajú sa východiskom výtvarnej činnosti) 

 



Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Metódy: 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (rozprávanie, dialóg o ilustrácii a umeleckom diele, opis, vysvetľovanie, rozhovor, 

beseda ) 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, manipulácia 

s predmetmi) 

• metódy samostatnej práce a individuálneho prístupu pri samostatnej práci 

• emocionálne pozorovanie 

• hra s farbou ako metóda 

• metódy opakovania a precvičovania vedomostí. 

 Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi – 

experimentovanie a samostatnú tvorivú činnosť. Žiaci majú možnosť pracovať aj v iných polohách ako 

sediačky, napr. postojačky, podľa formátu papiera. Pracujú aj na veľkej ploche, na tabuli, na baliacom 

papieri. Od veľkých formátov prechádzajú k menším, striedajú ich podľa účelu. 

 

Učebné zdroje 

 Ukážky výtvarného umenia, umelecká tvorby pre deti, predlohy, ilustrácie kníh a časopisov pre 

deti, detské encyklopédie, detské časopisy, filmy, diapozitívy. 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

  

Učebné osnovy 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník tretí 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



Charakteristika učebného predmetu 

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

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen v hudbe, ale aj 

v iných druhoch umenia. Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života. Prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností žiakov. Pôsobí na ich 

pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie a obohacuje citový život žiakov. 

  

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

• Prehĺbiť základné hudobné návyky, ktoré žiaci získali v predchádzajúcich ročníkoch, 

• osvojiť si ďalšie piesne zborovým a skupinovým spevom, 

• prehĺbiť sluchové vnímanie a obohatiť citový život žiakov, 

• podporovať spontánnu detskú kreativitu. 

 

Témy  a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Piesne na spev žiakov 
 

 

 

 

 

22 hodín 

Žiak vie: 

• spievať jednoduché piesne 

• dopĺňať spev hrou na telo alebo na jednoduchý nástroj 

• napodobniť pohyb 

• obohatiť pieseň tanečnými krokmi 

• rozlíšiť kontrastné motívy 

Piesne na počúvanie 

 

 

7 hodín 

Žiak vie: 

• uvedomiť si funkciu druhov piesní 

• pohybom vyjadriť svoje pocity 

• doplniť refrén piesní pohybom 

Počúvanie skladieb 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• zreprodukovať pieseň 

• rytmizovať skladbu 

Spolu 33 hodín  

 

Prierezové témy 

 Vo vyučovaní hudobnej výchovy  využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, 

• vzdelávať k ľudským právam a k rodinnej výchove. 

Multikultúrna výchova: 

• naučiť sa poznávať rozličné tradičné a nové kultúry, 



• viesť žiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju tolerancie, rešpektu,prosociálneho 

správania. 

Enviromentálna výchova: 

• vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, 

• viesť k zodpovednosti k ochrane prírody a prírodných zdrojov, 

• uvedomiť si podmienky života a možnosti ich ohrozovania. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• rozvinúť morálne vlastnosti žiakov. 

• Formovať vzťah k ochrane svojho zdravia a života ako aj zdravia a života iných ľudí. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• vážiť si svoju prácu i prácu iných, 

• poznať sám seba a svoje schopnosti, naučiť sa prezentovať svoju prácu na primerane. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní predmetu využívame poznatky spracované formou vzťahu k slovenskému jazyku 

(rečňovanky, vyčítanky, príslovia a porekadlá), výtvarnej výchove (výtvarné ukážky), telesnej výchove 

(pohybové prvky). 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Metódy: 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, riadený rozhovor) 

• metóda imitačná – napodobňovanie podľa počutia 

• praktické metódy v podobe hudobných činností 

• metóda sprostredkovania hudobných poznatkov a hudby učiteľom a v interakcii učiteľ a žiak 

• hra ako metóda 

• metódy demonštračné (demonštrácia akustického záznamu) 

• metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

Učebné zdroje 

 Hudobný materiál, DVD, výučbové programy 

Hodnotenie predmetu: 

 Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 



Učebné osnovy 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

Ročník tretí 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 Predmet telesná a športová výchova sleduje dosiahnutie optimálneho telesného a pohybového 

rozvoja žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, t. j. dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej 

zdatnosti, odolnosti a pohybových zručností. U žiakov sa snažíme vypestovať hygienické návyky, 

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

výrazných individuálnych osobitostí. 

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

a športovej výchovy, zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu pohybových nedostatkov, 

nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového fyzického stavu. 

 V rámci telesnej a športovej výchovy zámerne pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, ako je 

vnímanie a pozorovanie, pamäť, pozornosť, fantázia, myslenie a reč. 

  

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

• Podporovať a sústavne rozvíjať záujem o pohybovú aktivitu, 

• pestovať v žiakoch hygienické návyky a kladný vzťah k pohybu, k cvičeniu a športu, 

• rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, 

• uplatňovať osvojené základné povely a určené poradové cviky 

 

 

Témy  a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Poradové cvičenia 
 

3 hodiny 

Žiak vie: 

• správne používať základne pojmy a povely 

• nastúpiť do radu, dovjradu, zástupu a dvojstupu 

 



Kondičné cvičenia 

 

 

16 hodín 

 

Žiak vie: 

• vykonať činnosť, predviesť pohyb 

• zabehnúť danú trať 

• cvičiť vo dvojici 

• cvičiť s plnou loptou 

Prípravné cvičenia 

2 hodiny 

Žiak vie: 

• cvičiť s náradím 

Rytmická gymnastika a tanec 

 

 

 

8 hodín 

Žiak vie: 

• koordinovať pohyby, 

• cvičiť v dvojiciach 

• zladiť pohyb s hudbou 

• vyjadriť pohyb 

Akrobacie 

2 hodiny 

Žiak vie: 

• predviesť určený cvik 

Atletika 

 

 

11 hodín  

Žiak vie: 

• spolupracovať v skupine 

• rozvíjať súťaživosť, koordináciu 

• vykonať daný pokyn 

Základné činnosti športových hier 

 

 

14 hodín 

Žiak vie: 

• vykonať dané zadanie 

• poznať pravidlá hier 

•  pracovať v skupine 

Drobné pohybové hry 

 

7 hodín 

Žiak vie: 

• spolupracovať pri hre 

• poznať a používať pravidlá pri hre 

Turistika 

 

3 hodiny 

Žiak vie 

• zvládnúť členitý terén 

• prekonať prekážky 

Spolu 66 hodín  

 

 

Prierezové témy 

 Vo vyučovaní telesnej výchovy využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• osvojovať si vedomosti týkajúce sa duševnej a telesnej hygieny, 

• zvládať vlastné správanie, 

• uvedomovať si hodnotu spolupráce. 

Enviromentálna výchova: 

• prispievať k vnímaniu života ako najvyššej hodnoty, 

• rozvíjať porozumenie vzťahu človeka a prostredia a dôsledkom ľudských činností na prostredie. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na 

fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných podmienkach, 



• pripraviť žiakov primerane zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením 

cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. 

Dopravná výchova: 

• učiť žiakov bezpečne zvládnuť schopnosť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

 

Medzipredmetové vzťahy 

  Vo vyučovaní predmetu telesná výchova využívame hlavne poznatky z predmetov: slovenský 

jazyk a literatúra, matematika, vecné učenie, hudobná výchova. 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Metódy: 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, ukáţka) 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

• povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (vysvetľovanie, popis) 

• metódy rozvoja pohybových schopností 

• hra ako metóda 

• metódy opakovania a precvičovania zručností 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, skupinovú a individuálnu prácu so ţiakmi. 

Hodiny realizovať v telocvični, na školskom ihrisku a v okolí školy. 

 

Učebné zdroje 

 Telocvičňa, školský dvor a ihrisko, telocvičné náradie, telocvičné náčinie, učebné osnovy, DVD. 

 

Hodnotenie predmetu 

 Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 4 

Vzdelávací program pre 4. ročník 
 

Školský učebný plán 

 
 V školskom vzdelávacom programe využívame dotáciu voliteľných predmetov na posilnenie 

predmetov (opakovanie a upevňovanie učiva) bez rozšírenia učiva vo vzdelávacích oblastiach: Jazyk 

a komunikácia (1 hodina týždenne v predmete Slovenský jazyk a literatúra). 

 V 4. ročníku je zaradený predmet  Katolícke náboženstvo (dve hodiny týždenne) vybraný školou 

zo zoznamu voliteľných predmetov, vzhľadom na charakter zamerania školy a predmet Informatická 

výchova. V obidvoch predmetoch žiaci s mentálnym postihnutím – A variant sa vzdelávajú podľa 

platných učebných osnov schválených pre žiakov 4. ročníka ISCED 1 ( pozri ŠkVP ISCED 1). 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet hodín 

4. ročník / ŠVP 

Počet hodín 

4. ročník / ŠkVP 

Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 7 1 8 

Príroda a spoločnosť Vlastiveda 2 0 2 

Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 0 2 2 

Matematika a práca s 

informáciami 

Matematika 4 0 4 

Informatická výchova 0 1 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 4 0 4 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 0 1 

Výtvarná výchova 1 0 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 0 2 

Počet hodín spolu  21 4 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah vzdelávania 

 
ISCED 1- Učebné osnovy 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 8 hodín týždenne, 264 hodín ročne 

Ročník štvrtý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 
 

  Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakov s mentálnym postihnutím 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 žiakov jednoducho a zrozumiteľne 

sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť u všetkých žiakov návyk správneho 

hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu, z väčšiny žiakov vychovať čitateľov 

a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre. 

 Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry spája v sebe niekoľko zložiek, ktoré sa navzájom 

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

emocionálnu, vôľovú a rozumovú stránku osobnosti dieťaťa, spoluutvárajú charakter žiaka a spolu 

s ostatnými predmetmi posilňujú výchovu k vlastenectvu. 

 V 4. ročníku je vzdelávací obsah predmetu rozdelený do troch oblasti: Jazyk a komunikácia, 

Komunikácia a sloh a Čítanie a literatúra. 

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 žánre 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 4. ročníku je: 

• poznávať vetu ako jazykový celok, 

• vedieť rozoznávať druhy viet, 

• poznávať slová rovnakého a opačného významu, 

• vedieť rozoznávať spisovné a nespisovné slová, 

• vedieť rozlišovať samohlásky a spoluhlásky, krátke a dlhé samohlásky, tvrdé a mäkké 

spoluhlásky, 

• cvičiť sa v členení jednoduchých jazykových prejavov na vety, 

• cvičiť sa v tvorbe jednoduchých ústnych jazykových prejavov . 

V 4. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- písanie 

3 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- komunikácia, ústny prejav 

1 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania 

- literárna výchova 

3+1 

SPOLU 7+1 

 

Témy a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Jazyková komunikácia- písanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie: 

• rozlíšiť oznamovaciu, opytovaciu, rozkazovaciu 

a zvolaciu vetu. 

• rozlíšiť slovo vo vete. 

• rozlíšiť slová rovnakého a opačného významu. 

• rozlíšiť spisovné a nespisovné slová. 

• členiť slová na slabiky a hlásky. 

• rozlíšiť malé a veľké písmená, samohlásky, 

spoluhlásky (tvrdé a mäkké ) a dvojhlásky. 

• rozdeliť slová podľa slabík na konci riadka  

(v jednoduchých prípadoch). 

• písať „i“ po mäkkých spoluhláskach a „y“ po tvrdých 

spoluhláskach. 

• osvojiť si výslovnosť a písanie  slov s mäkkými 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 hodín 

slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li, 

• písať všetky malé a veľké písmena a číslice, 

• písať písmenástrednej výšky s veľkosťou 4 mm, 

písmena s hornou a dolnou dĺžkou s veľkosťou 8 mm., 

písmena s dĺžňom a mäkčeňom. 

• spresňovať štíhlost oválnych písmen s oblúkom a 

hornými a dolnými slučkami, spresňovať rovnomernú výšku 

písmen, rozdielnu výšku písmen tvarovo podobných (e – l, v 

– V, c – C, č – Č, ch – Ch, o – O, z – Z, ž – Ž). 

• precvičovať spájanie písmen o, v, b s ostatnými 

písmenami prehĺbením a pretiahnutím háčikov (najmä s 

písmenami e, r, z). 

Komunikácia a sloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 hodín 

Žiak vie: 

• členiť krátke jazykové prejavy na vety, 

• obmieňať rozkazovacie, opytovacie a rozkazovacie 

vety 

• dopĺňať vhodné slová do vety 

• ústne odpovedať 

• tvoriť otázky k jednoduchému textu 

• reprodukovať krátke vety 

• rozprávať podľa obrázkov 

• správne vyjadriť pozdrav, oslovenie... 

Čítanie a literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 hodín 

Žiak vie: 

•  čítať jednoduché krátke texty 

• precvičovať správny prízvuk a intonáciu 

• rozvíjať schopnosti orientovať sa v texte 

• rozvíjať kultúru hovoreného slova 

• vnímať a chápať ilustrácie v čítanke 

• spájať obsah čítaného textu  s ilustráciou 

• reprodukovať obsah textu 

• rozlišovať verš od prózy 

• poznať literárne pojmy 

• čítať a počúvať ukážky 

Spolu 297 hodín  

 

Prierezové témy 

 

• Vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, 

• rozprávať k určenej téme, 

• porozumieť sebe samému a druhým. 

Multikultúrna výchova: 

• naučiť sa poznávať rozličné tradičné a nové kultúry, 

• viesť žiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju tolerancie, rešpektu, 

prosociálneho správania, 



• využiť IKT, internet, projekty. 

Enviromentálna výchova: 

• vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, 

• využitie IKT, 

• uvedomiť si podmienky života a možnosti ich ohrozovania. 

Mediálna výchova: 

• IKT – dorozumievať sa, 

• prispôsobiť vlastnú činnosť potrebám a cieľom tímu. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, 

• v prípade potreby vedieť privolať pomoc dospelého. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• rozvíjať opis, rozprávanie, 

• učiť sa riešiť problémy, 

• naučiť sa prezentovať svoju prácu na primeranej úrovni. 

Dopravná výchova: 

• tvoriť slová, krátke vety k téme, 

• upevňovať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie 

• sa v rôznych dopravných situáciách. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry využívame poznatky,  ktoré sú spracovávané v rámci 

rôznych predmetov (vecné učenie, matematika...), formou IKT (výučbové programy),  formou vzťahu 

čítania a literárnej výchovy k hudobnej výchove (intonácia slabík, tematické piesne), k výtvarnej výchove 

(ako prostriedok estetickej výchovy na formovanie vkusu a na utváranie estetického vzťahu k životu). 

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry najmä z hľadiska výberu textov je potrebné koordinovať 

s vecným učením. Správne jazykové návyky uľahčujú prácu na iných vyučovacích predmetoch, 

skvalitňujú výchovno-vzdelávací proces ako celok. 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

 

Metódy: 

• výkladovo-ilustratívna, 

• reproduktívna, 

• didaktická hra, 

• dramatizácia, 



• pozorovanie, 

• programové vyučovanie, 

• hodnotenie, 

• motivačná výzva, 

• kontrola a klasifikácia, 

• pochvala a kritika, 

• brainstorming, 

• výkladové formy - rozprávanie, prednáška, objasňovanie, opis, 

• dialogické formy – rozhovor, beseda, diskusia.výkladovo-ilustratívna 

 

Formy : 

• frontálna práca 

• individuálna práca 

• skupinová práca 

• práca v dvojiciach 

• domáca úloha 

  

Učebné zdroje 

 učebnice:  E. Gelányiová, A. Michalová, A. Pavlovičová: Slovenský jazyk pre 4. ročník ŠZŠ. 

SPN, Mladé letá , s.r.o.  E. Gelányiová, A. Michalová, A. Pavlovičová : Pracovný zošit zo slovenského 

jazyka pre 4. ročník ŠZŠ. SPN, Mladé letá s.r.o. V. Maňková, A. Demianičová: Čítanka pre 4. ročník ŠZŠ. 

SPN, Mladé letá, s.r.o. V. Maňková, A. Demianičová: Pracovné listy k Čítanke pre 4. ročník ŠZŠ. SPN, 

Mladé letá s.r.o., J. Píšová: Pracovné listy na písanie pre 4. ročník ŠZŠ. SNP, Mladé letá. s.r.o., 

mimočítanková literatúra, detské encyklopédie, detské časopisy, materiálno - technické a didaktické 

prostriedky. písanky, CD prehrávač, detské časopisy, detská literatúra, manipulačný materiál, pracovné 

listy 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

Názov predmetu Vlastiveda 

Časový rozsah výučby 2 hodiny  týždenne, 66 hodín ročne 

Ročník štvrtý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 
 

 Vlastiveda je integrovaný predmet v 4. až 6. ročníku pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia, prostredníctvom ktorého žiaci získavajú základné poznatky z oblasti prírodovedných a 

spoločenskovedných odborov. Nadväzuje na poznatky o prírode a spoločnosti, ktoré žiaci získali vo 

vecnom učive v (prípravnom), 1. až 3. ročníku., a utvára základy pre vyučovanie spoločensko-vedných a 

prírodovedných predmetov. 

 Obsah predmetu vychádza z miestneho prírodného prostredia a prežívanej sociálnej skutočnosti. 

Na základe pozorovania získajú žiaci základné poznatky o živej a neživej prírode z prostredia miestnej 

krajiny. Obsah predmetu vlastivedy vytvára vzťah k miestu, kde žiaci žijú. Na základe bezprostredného 

poznania miestnej krajiny si žiaci osvojujú základné poznatky o Slovenskej republike. Vedie ich k úcte k 

dospelým, priateľskému vzťahu k spolužiakom. Vychováva ich k ochrane životného prostredia. 

 Dôležitou súčasťou vyučovania vlastivedy sú vychádzky a exkurzie, pri ktorých žiaci získavajú 

konkrétne poznatky o predmetoch, javoch a živočíchoch v ich prirodzenom prostredí. Sviatky, pamätné 

dni a významné výročia žiakom pripomíname priebežne. Využívame predovšetkým miestne a regionálne 

kultúrne podujatia a slávnosti. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovania predmetu vlastiveda v 4. ročníku je: 

• Vedieť sa orientovať v školskej budove, 

• oboznámiť sa so školským poriadkom, 

• upevňovať si návyky pri príprave na vyučovanie, 

• vedieť sa orientovať v príbuzenských vzťahoch v rodine a v najbližšom príbuzenstve, 

• oboznámiť sa s deľbou práce v domácnosti, 

• poznávať miestnu obec a okolitú krajinu, 



• poznať charakteristické prejavy počasia v jednotlivých ročných obdobiach. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Škola a život v škole 

 

 

3 hodiny 

Žiak vie: 

• pomenovať miestnosti v škole 

• vysvetliť práva a povinosti žiakov v triede a škole 

• pomenovať svojich spolužiakov, učiteľov 

Rodina 

 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• poznať príbuzenské vzťahy v rodine, vymenovať členov rodiny 

• orientovať sa vo veku osôb 

• rozlíšiť deľbu práce v domácnosti 

Príroda v jeseni 
 

 

 

 

7 hodín 

Žiak vie: 

• vymenovať znaky jesene, jesenné mesiace 

• vymenovať jesenné ovocie a zeleninu 

• definovať slovo konzervovanie ovocia 

• poznávať a pomenovať jesenné kvety 

• charakterizovať jesenné práce v záhrade a na poli 

Domov, obec 

 

 

 

 

 

18 hodín 

Žiak vie: 

• poznávať miestnu obec, okolie 

• pozorovať prírodné javy v okolí 

• pomenovať blízke obce 

• rozlíšiť úlohy zdravotníckeho zariadenia, pošty, hasičského útvaru, 

obchodov 

• rozlíšiť dopravné protriedky, dopravné značky 

Príroda v zime 
 

 

 

 

8 hodín 

Žiak vie: 

• charakterizovať prejavy počasia a prírody v zime 

• poznať izbové rastliny, starať sa o ne 

• pomenovať listnaté a ihličnaté stromy 

• opísať život zvierat v zime 

• vymenovať zimné športy 

Orientácia v čase 

 

 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• rozlíšiť kalendárny rok, poznať školské mesiace 

• vymenovať dni v týždni, mesiace v roku, ročné obdobie 

• poznať časti dňa 

• určiť hodiny 

Príroda a činnosť 

človeka 

 

3 hodiny 

Žiak vie: 

• pomenovať súčasť prírody 

• rozlíšiť živú a neživú prírodu 

• popísať vplyv človeka na prírodu 

Príroda na jar 

 

 

 

 

 

5 hodín 

Žiak vie: 

• charakterizovať prejavy počasia a prírody na jar 

• vymenovať a charakterizovať jarné práce na poli, v záhrade, v sade  

• charakterizovať čerešne a jablone podľa kvetu 

• ochraňovať prírodu 

• poznávať škodcov (chrústy, húsenice) 

• poznávať jarné kvety  podľa miestnych podmienok. 



Príroda v lete 

 

 

 

 

 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

• charakterizovať prejavy počasia a prírody v lete. 

• pomenovať druhy obilia, poznávať význam obilia 

• pomenovať lesné plody, ovocie. 

• pomenovať niektoré záhradné a lúčné kvety 

• pomenovať letné športy 

• sa správať pri vode, v lese z hľadiska bezpečnosti počas prázdnin 

• ochraňovať prírodu 

Spolu 66 hodín  

 

 

Prierezové témy 

 

Vo vyučovaní vlastivedy využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• osvojovať si vedomosti týkajúce sa duševnej hygieny, 

• predchádzať sociálno- patologickým javom a škodlivým spôsobom života 

• rozvíjať sociálne spôsobilosti. 

Multikultúrna výchova: 

• uvedomovať si možné dopady svojich verbálnych i neverbálnych prejavov a pripravenosť niesť 

 zodpovednosť za svoje správanie, 

• uvedomovať si vlastnú identitu. 

Enviromentálna výchova: 

• prispievať k utváraniu zdravého životného štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

• viesť k zodpovednosti vo vzťahu k biosfére, k ochrane prírody a prírodných zdrojov, 

• rozpoznávať na modelových situáciách žiaduce i nežiaduce konanie z hľadiska životného 

 prostredia. 

Mediálna výchova: 

• získať predstavy o role médií v kľúčových spoločenských situáciách, 

• vytvárať predstavu o úlohe médií v každodennom živote v regióne, 

• rozvíjať komunikačné schopnosti. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• integrovať postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia pri 

 pohybe a pobyte v prírode. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• učiť sa riešiť problémy, 

• vedieť používať informácie a pracovať s nimi na primeranej úrovni. 

Dopravná výchova: 

• sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 



 chôdzi a jazde v cestnej premávke,     

• osvojiť si zásady bezpečného správania v cestnej premávke simulovaním rôznych dopravných 

 situácií. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní predmetu vlastiveda využívame poznatky z predmetov ktoré sú spracovávané 

v rámci rôznych predmetov (slovenský jazyk, matematika...), formou IKT (výučbové programy),  formou 

vzťahu vecného učenia k pracovnému vyučovaniu (modelovanie, kútik živej prírody a pod.) telesnej 

výchove (energizér, vychádzky majú prvky telesnej výchovy - chôdza), matematike (triedenie 

a porovnávanie), slovenského jazyka a literatúry (na základe získaných vyjadrovacích zručností si žiaci 

osvojujú vedomosti a zručnosti vo vecnom učive). 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

 Učiteľ volí primerané špeciálno-pedagogické metódy, ktoré sa opierajú o zmyslové poznávanie 

žiakov. Prevahu používaných metód tvoria: 

• vysvetľovanie, motivačné rozprávanie, diskusia, motivačný rozhovor, heuristický 

• rozhovor, opis, 

• motivačná demonštrácia, 

• problém ako motivácia, brainstorming, 

• aktualizácia obsahu učenia, 

• sekundárna motivácia, 

• programové vyučovanie, manipulácia s predmetmi, 

• inscenačná a simulačná motivácia, praktické činnosti. 

Formy: 

• frontálne, skupinové, individuálne, diferencované, 

• exkurzia, vychádzka do okolia a  prírody, 

• vyučovacia jednotka v triede, na školskom dvore, v ostatných objektoch školy, 

• samostatná práca žiakov. 

 Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na 

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

praktické činnosti, premietanie diapozitívov. 

  

Učebné zdroje 

 S. Škultétyová, J. Mojtová : Vlastiveda pre 4. ročník ŠZŠ, EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.  S. 

Škultétyová, J. Rohovská: Pracovné listy k Vlastivede pre 4. ročník ŠZŠ,   EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.  



detské encyklopédie, detské časopisy, manipulačné hodiny, kalendár prírody, manipulačné atlasy rastlín, 

zvierat a plodov, obrazy – prírody, ľudského tela, vtákov, stromov, rastlín, húb, europeniaze, PC – CD, 

DVD, bábiky, maňušky zvieratiek. 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Matematika   

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne 

Ročník štvrtý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 
 

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

matematiky na základnej škole. 

 Vyučovanie matematiky sa snaží poskytnúť všetkým žiakom spôsobom primeraným ich mentálnej 

úrovni a adekvátnymi formami a metódami také matematické vzdelanie, ktoré im umožní riešiť 

najnutnejšie problémy a úlohy praktického života a pracovného pomeru. 

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

stupni intuitívneho prístupu podľa individuálnych schopností žiaka, systematicky sa uplatňuje zásada 

názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní učiva sa žiaci učia využívať svoje matematické poznatky pri 

riešení problémov praxe predovšetkým prostredníctvom riešenia úloh, ktorých námety zodpovedajú 

skúsenostiam a úrovni poznania žiakov špeciálnej základnej školy i pri riešení rôznych problémov 

v ostatných vyučovacích predmetoch. Spojeniu vyučovania matematiky s praxou prispieva i to, že sa žiaci 

naučia používať rôzne pomôcky umožňujúce geometrické konštrukcie. 

 Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické 

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

na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 



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

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

na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka s mentálnym 

postihnutím. 

 Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie 

žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam žiaka. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovania predmetu matematika  v 4. ročníku je: 

• Opakovať a prehĺbiť učivo z 3. ročníka, 

• vedieť sčítať prirodzené čísla v obore do 100, 

• vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, 

• osvojiť si násobenie a delenie v obore do 30, 

• vedieť rysovať a označiť priamku, vyznačiť body ležiace a neležiace na priamke, 

• vedieť merať dĺžku úsečky. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Numerácia v obore do 100 

 

 

 

 

 

 

 

22 hodín 

Žiak vie: 

• určovať počet predmetov počítaním po desiatich. 

• čítať a písať číslice 

• určovať rad čísel jednotky, desiatky, stovky. 

• usporiadať čísla,  porovnávať čísla, zapisať pomocou znakov 

=, <, >, číselná os. 

• riešiť jednoduché nerovnice typu a < 75 postupným 

dosadzovaním. 

• riešiť jednoduché slovné úlohy na porovnávanie čísel. 

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore do 

100 bez prechodu cez základ 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 hodín 

Žiak vie: 

• sčítať a odčítať násobky čísla 10 

• pričítať jednociferné číslo k číslu, ktoré je násobkom čísla 

10. 

• odčítať jednociferné číslo od dvojciferného tak, aby rozdiel 

bol násobkom čísla 10. 

• sčítať dvojciferné a jednociferné čísla  bez prechodu cez 

základ. 

• odčítať jednociferné číslo od dvojciferného bez prechodu cez 

základ. 

• písomne sčítať a odčítať 

• riešiť jednoduché slovné úlohy   

 

 

 



Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore do 

100 s prechodom cez základ 

 

 

 

 

30 hodín 

Žiak vie: 

• odčítať jednociferné čísla od násobkov desiatich. 

• sčítať a odčítať jednociferné číslo od dvojciferného čísla 

s prechodom cez základ. 

• odčítať jednociferné čísla  od dvojciferného čísla 

s prechodom cez základ. 

• sčítať a odčítať čísla, ktoré sú násobkom desiatich. 

• riešiť jednoduché slovné úlohy 

Násobenie a delenie v obore do 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 hodín 

Žiak vie: 

• násobiť číslami 0 a 1. 

• riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie. 

• deliť  - názorné objasnenie podstaty delenia, znak : (deleno). 

• deliť  podľa obsahu a na časti. 

• riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie 

• násobiť  a deliť tromi – pamäťový nácvik 

• precvičovať a upevňovať násobenie a delenie  v obore 

násobiliek do 30 

• riešiť  jednoduché slovné úlohy. 

GEOMETRIA 

 

 

 

 

20 hodín 

Žiak vie: 

• rysovať a označovať priamky 

• vyznačovať body na i mimo priamky 

• určovať rôznobežky 

• vyznačovať úsečky na priamke 

• merať dĺžku úsečky 

Spolu 132 hodín  

 

 

Prierezové témy 

Vo vyučovaní matematiky využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• viesť k vyhľadávaniu informácií, 

• osvojovať si informatické zručnosti. 

Mediálna výchova: 

• učiť žiakov fungovaniu princípov IKT na primeranej úrovni, 

• využívať vlastné schopnosti v tímovej práci. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• vedieť vyhľadať na internete informácie týkajúce sa témy. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• učiť sa spolupracovať v skupine, vo dvojiciach, 

• poznať sám seba a svoje možnosti, 

• naučiť sa prezentovať svoju prácu na PC na primeranej úrovni. 

 



Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní matematiky využívame poznatky spracované z iných predmetov, formou 

prierezových tém,, ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych predmetov (vecné učenie, 

slovenský jazyk a literatúra),  formou IKT (výučbové programy),  formou vzťahu matematiky 

k pracovnému vyučovaniu (modelovanie a pod.). Základné matematické vedomosti a zručnosti žiak 

aplikuje takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch. Prvky numerického počítania sa premietajú do 

vecného učenia, hudobnej a telesnej výchovy, priestorová predstavivosť má uplatnenie napr. vo výtvarnej 

výchove. 

 

Metódy a formy práce- stratégie vyučovania 

Prevahu používaných metód tvoria: 

•  vysvetľovanie, rozhovor, diskusia, 

• práca s učebnicou a pracovným zošitom, 

• modelovanie geometrických útvarov, 

• problém ako motivácia, 

• didaktická hra, demonštrácia, motivačná výzva, 

• pochvala, povzbudenie a kritika, 

• programové vyučovanie, 

• matematický diktát, fixačné a klasifikačné motivovanie. 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi – výklad, 

vysvetľovanie, skupinová práca, predvádzanie, presvedčovanie. 

 

Učebné zdroje 

 J. Rýglová, Ľ. Bálint: Matematika pre 4. ročník ŠZŠ. SPN, Mladé letá, s.r.o., J. Rýglová, Ľ. Bálint: 

Pracovný zošit z matematiky pre 4. ročník ŠZŠ. SPN, Mladé letá, s.r.o.,  detské encyklopédie, detské 

časopis, výučbové programy: Méďa ráta, Detský kútik. 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne 

Ročník štvrtý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 Pracovné vyučovanie je pre žiakov s mentálnym postihnutím najdôležitejším rehabilitačným 

predmetom. Žiaci v tomto predmete získavajú vedomosti z rôznych pracovných činností 

 Pracovné vyučovanie vzbudzuje u žiakov záujem o prácu, uspokojuje ich túžbu po činnosti, 

zameranie práce na užitočný 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 žiaci 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 možností mentálne postihnutých žiakov - spájať konkrétnu činnosť s poučením, prax 

s teóriou. Pracovné zaťaženie musí byť primerané fyzickým schopnostiam žiakov. Nesmie byť tak 

náročné, aby žiakov vyčerpalo, ale ani príliš jednoduché, lebo by nedostatočne aktivizovalo ich myslenie  

a v dostatočnej miere ich nezamestnávalo. 

 Na hodinách pracovného vyučovania sa používajú 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 umožňujú žiakom už od 

najnižších ročníkov poznávať prácu dospelých na rozličných pracoviskách a posilňovať spojenie 

pracovného vyučovania so životom. 

 Obsah pracovného vyučovania je členený na zložky. Toto rozdelenie vychádza zo schopností žiaka 

osvojiť si obsah daného učiva, a zo schopnosti vedieť ho aplikovať v súčasnom i budúcom praktickom 

živote. 



 V zložke sebaobslužné činnosti žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela 

a zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

 Obsahom zložky práce v domácnosti je osvojovanie si základných pracovných návykov 

v domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou tejto zložky 

je aj šitie. Žiaci nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných prác. Súčasťou zložky sú aj 

práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti o potravinách, a ako udržiavať poriadok a hygienu 

v kuchyni. Vo vyšších ročníkoch nadobúdajú žiaci zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál. 

 V zložke práce v dielni si žiaci osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich 

v praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

 V zložke pestovateľské práce sa žiaci učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, nadobúdajú 

základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny. 

 Vzhľadom na to, že nie každá 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. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

• Oboznámiť sa s názvami a funkciou pracovných nástrojov. 

• Oboznámiť sa s vlastnosťami dreva. 

• Oboznámiť sa s vlastnosťami kože a koženky. 

• Naučiť sa pracovať s mäkkým drôtom. 

• Udržiavať poriadok na pracovnom mieste. 

• Naučiť sa šetriť materiálom. 

 

Zložky pracovného vyučovania a vzdelávacie výstupy 

 

 

Zložky pracovného vyučovania Vzdelávacie výstupy 

Sebaobslužné činnosti 

 

 

 

8 hodín 

Žiak vie: 

• dodržiavať základy osobnej hygieny 

• umyť si ruky toaletným mydlom 

• vyčistiť si nechty 

• ošetriť ranu po bodnutí hmyzom 

Práce v domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie: 

• utrieť prach 

• umyť riad 

• obsluhovať jednoduché elektrické zariadenia 

• pripraviť jednoduché raňajky 

• variť zemiaky v šupke 

• šiť predným stehom 

• zošívať látku 



 

 

12 hodín 

• rozoznávať tkaniny 

• navliekať šnúrky a gumy 

• spájať látky zošitím 

Práce v dielni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 hodín 

Žiak vie: 

• zostavovať skladačky z papiera 

• strihať podľa vzoru 

• baliť balík 

• pripraviť hlinu na modelovanie, modelovať jemné    

      predmety 

• zostavovať modely zo stavebnice 

• pomenovať nástroje 

• pracovať s drevom 

• pracovať s mäkkým drôtom 

• merať skladacím metrom 

 

Pestovateľské práce 

 

 

 

16 hodín 

Žiak vie: 

• ošetrovať izbové rastliny 

• pestovať zeleninu 

• zberať liečivé rastliny 

• pestovať trvalky 

Spolu 132 hodín  

 

Prierezové témy 

 Vo vyučovaní predmetu pracovné vyučovanie využívame poznatky z prierezových tém: 

Multikultúrna výchova: 

• uvedomovať si vlastnú identitu, byť sám sebou, 

• stimulovať, ovplyvňovať a korigovať svoje správanie a svoj hodnotový systém, učiť sa vnímať 

 odlišnosti ako príležitosti k obohateniu, nie ako zdroj konfliktu. 

Enviromentálna výchova: 

• vnímať a citlivo pristupovať k prírode a k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 

• viesť k zodpovednosti vo vzťahu k biosfére, k ochrane prírody a prírodných zdrojov 

• podnecovať aktivitu, tvorivosť, toleranciu, ústretovosť a ohľaduplnosť vo vzťahu k prostrediu. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia 

 zdravia a života, 

• formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Dopravná výchova: 

• podporovať u žiakov správne a bezpečne zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

• učiť žiakov schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

• uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

 cestnej premávky. 



Medzipredmetové vzťahy 

 Vo vyučovaní predmetu využívame poznatky spracované v rámci predmetu vecné učenie (Príroda- 

rastliny – časti rastlín, Ročné obdobia – pozorovanie rastlín),  formou vzťahu pracovného vyučovania 

a matematiky (v geometrii - rovinné útvary – štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik) a výtvarnej výchovy 

(estetické usporiadanie, kvalita výrobkov, cit pre krásu a vkus). 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Metódy: 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

• povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

• metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým a pracovným materiálom) 

• aktivizujúce metódy vyučovania – praktická aktivita 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, manipulácia 

s predmetmi, didaktická montáž a demontáž ) 

• hra ako metóda 

 Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, prácu vo dvojiciach a individuálnu prácu  

so žiakmi. Z hľadiska realizačných foriem využívať hodiny na školskom pozemku a vychádzky. 

 Pri modelovaní učíme žiakov zachovávať proporcie vo veľkostiach modelovaných predmetov.  

Pri práci s drevom sa v praktických činnostiach žiaci oboznamujú s vlastnosťami dreva a porovnávajú ich 

s vlastnosťami papiera, kartónu, látky, kože. Pracujú s mäkkým drevom, kôrou, prútom, tenkou tyčou, 

kolíkom, špajdľou, drevenou doštičkou. Pri prácach v domácnosti pred používaním čistiacich 

prostriedkov na nábytok, vane a umývadlá žiakov poučíme o bezpečnosti pri práci s chemickými látkami 

a ich správnej aplikácii pri čistení. Žiaci pri práci s čistiacimi prostriedkami používajú ochranné rukavice. 

 

Učebné zdroje 

 Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: -

odborné publikácie k daným témam 

• encyklopédie 

• webové stránky (www.zborovna.sk) 

• materiálno-technické a didaktické prostriedky 

• pomôcky k jednotlivým vyučovacím jednotkám 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 



 Učebné osnovy 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník štvrtý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

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

znamená prebúdzanie a formovanie estetického vzťahu žiaka s mentálnym postihnutím ku skutočnosti 

prostredníctvom výtvarných aktivít a výtvarného umenia. 

 Estetické zážitky a tvorivé činnosti prispievajú k postupnému zlepšovaniu psychomotorického 

stavu žiakov, k vyrovnávaniu ich disharmonického rozvoja a celkovej rehabilitácii umožňujúcej úspešné 

zaradenie do praktického života. 

 Výtvarná výchova vzhľadom na jej rozmanité možnosti pôsobenia na motoriku a psychiku žiakov 

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 žiakov. 

  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 možnosti každého 

žiaka. Vhodné je využiť možnosti terapeutického pôsobenia predmetu s použitím relaxačných činností 

spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. 

   

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

• Spresňovať, rozvíjať a obohacovať získané poznatky a výtvarné zručnosti. 

• Pestovať vkus a zmysel pre farebnosť. 

• Učiť sa správne komponovať a zobrazovať priestor. 

• Učiť sa správne vidieť a odpozorovaný tvar nakresliť. 

 

 

 



Témy a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

 

 

 

18 hodín 

Žiak vie: 

• komponovať a zobraziť priestor maľbou a kresbou 

• vytvárne stvárniť skutočnosť 

• zachytiť tvary a farebnosť prírodnín 

• zachytiť veľkosť, tvary a materiál vecí dennej potreby 

Plošné a priestorové úžitkové 

práce 

 

 

12 hodín 

Žiak vie: 

• pomenovať a hodnotiť rôzne techniky 

• členiť plochu s využitím farby 

• modelovať a priestorovo vytvárať predmety 

• modelovať dvojrozmerné plastiky 

Výtvarná kultúra 

 

3 hodiny 

Žiak vie: 

• rozvíjať záujem o výtvarne umenie prostredníctvom 

návštev výstav, sledovaním kníh, sledovaním videí 

Spolu 33 hodín  

 

Prierezové témy 

Vo vyučovaní predmetu výtvarna výchova využívame poznatky z prierezových tém: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• osvojovať si výtvarné zručnosti, 

• vedieť si obhájiť svoju prácu a názor a byť tolerantný k názorom iných, 

• prispievať k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov. 

Multikultúrna výchova: 

• prijímať druhého ako jedinca s rovnakými právami, uvedomovať si,že všetky etnické skupiny 

 a kultúry sú rovnocenné a žiadna nie je nadradená inej, 

• osvojiť si znalosti o rôznych etnických skupinách žijúcich v Európe. 

Enviromentálna výchova: 

• osvojiť si znalosti, zručnosti a pestovať návyky potrebné pre každodenné žiaduce konanie občana 

 voči prostrediu, 

• komunikovať o problémoch životného prostredia. 

Mediálna výchova: 

• ovládať kreslenie a maľovanie prostredníctvom počítača. 

Dopravná výchova: 

• pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky 

 bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

• pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel a bicykla. 

 



Medzipredmetové vzťahy 

 Medzipredmetová koordinácia predmete výtvarná výchova je hlavne s esteticko – výchovnými 

predmetmi (hudobná výchova),  pracovným vyučovaním, vecným učením (tematické celky slúžia ako 

námet alebo motív a stávajú sa východiskom výtvarnej činnosti). 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Metódy: 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (rozprávanie, dialóg o ilustrácii a umeleckom diele, opis, vysvetľovanie, rozhovor, 

beseda ) 

• metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, manipulácia 

s predmetmi) 

• metódy samostatnej práce a individuálneho prístupu pri samostatnej práci 

• emocionálne pozorovanie 

• hra s farbou ako metóda 

• metódy opakovania a precvičovania vedomostí. 

 Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi – 

experimentovanie a samostatnú tvorivú činnosť. Žiaci majú možnosť pracovať aj v iných polohách ako 

sediačky, napr. postojačky, podľa formátu papiera. Pracujú aj na veľkej ploche, na tabuli, na baliacom 

papieri. Od veľkých formátov prechádzajú k menším, striedajú ich podľa účelu. 

 

Učebné zdroje 

 Ukážky výtvarného umenia, umelecká tvorby pre deti, predlohy, ilustrácie kníh a časopisov  

pre deti, detské encyklopédie, detské časopisy, filmy, diapozitívy. 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

  

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník štvrtý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

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

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen v hudbe, ale aj 

v iných druhoch umenia. Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života. Prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností žiakov. Pôsobí na ich 

pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie a obohacuje citový život žiakov. 

  

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

• učiť sa rozlišovať melódiu a sprievod 

• vytvárať sprievod k piesňam na elementárnych nástrojoch 

• vedieť rozlišovať pieseň a nástrojovú skladbu 

• učiť sa rozoznávať zvuk klavíra, huslí, bubna, a trúbky 

• uplatňovať základné pohybovo-rytmické prvky v ľudových hudobno-pohybových hrách 

 

Témy  a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Piesne na spev žiakov 
 

 

 

 

18 hodín 

Žiak vie: 

• nacvičiť pieseň 

• zreprodukovať pieseň 

• dodržať rytmus, správnu intonáciu 

• správne dýchať pri speve 

• zopakovať pieseň 

Piesne na počúvanie 

 

 

 

5 hodín 

Žiak vie: 

• rozlíšiť pieseň a nástrojovú skladbu 

• rozlíšiť motív a charakter piesne 

• určiť hudobné nástroje v piesni 

• zameriať pozornosť 



Skladby na počúvanie 

 

 

 

 

 

5 hodín 

Žiak vie: 

• rozlíšiť pieseň a nástrojovú skladbu 

• rozlíšiť motív a charakter skladby 

• určiť hudobné nástroje v skladbe 

• zameriať pozornosť 

• rozoznať tempo skladby 

• odlíšiť zvuk hudobných nástrojov v skladbe 

Hudobno- pohybové hry 

 

 

 

5 hodín 

Žiak vie: 

• správne spojiť pohyb 

• koordinovať pohyby 

• pohybovať sa v priestore 

• rytmizovať 

Spolu 33 hodín  

 

Prierezové témy 

 Vo vyučovaní hudobnej výchovy využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, 

• vzdelávať k ľudským právam a k rodinnej výchove. 

Multikultúrna výchova: 

• naučiť sa poznávať rozličné tradičné a nové kultúry, 

• viesť žiakov k akceptácii kultúrnej rozmanitosti, rozvoju tolerancie, rešpektu, 

prosociálneho správania. 

Enviromentálna výchova: 

• vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, 

• viesť k zodpovednosti k ochrane prírody a prírodných zdrojov, 

• uvedomiť si podmienky života a možnosti ich ohrozovania. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• rozvinúť morálne vlastnosti žiakov. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

• vážiť si svoju prácu i prácu iných, 

• poznať sám seba a svoje schopnosti, naučiť sa prezentovať svoju prácu na primerane. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

  Vo vyučovaní predmetu hudobná výchova využívame poznatky spracované formou vzťahu 

k slovenskému jazyku (rečňovanky, vyčítanky, príslovia a porekadlá), výtvarnej výchove (výtvarné 

ukážky), telesnej výchove (pohybové prvky) 

 

 



Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Metódy: 

• motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, pochvala, 

povzbudenie a kritika) 

• slovné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, riadený rozhovor) 

• metóda imitačná – napodobňovanie podľa počutia 

• praktické metódy v podobe hudobných činností 

• metóda sprostredkovania hudobných poznatkov a hudby učiteľom a v interakcii učiteľ a žiak 

• hra ako metóda 

• metódy demonštračné (demonštrácia akustického záznamu) 

• metódy opakovania a precvičovania vedomostí . 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

 

Učebné zdroje 

 Učebnica: M. Žikavská, T. Ružičková, O. Dindová: Hudobná výchova pre 4. ročník ŠZŠ. SPN, 

Mladé letá s.r.o., hudobný materiál, DVD, výučbové programy, magnetická tabuľa, CD, notová osnova. 

 

Hodnotenie predmetu 

 Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 

Učebné osnovy 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

Ročník štvrtý 

Škola Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného predmetu 

 Ciele predmetu telesná výchova v špeciálnej základnej školy sledujú dosiahnutie optimálneho 

telesného a pohybového rozvoja žiakov, t.j. dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej zdatnosti, odolnosti 

a pohybových zručností. U žiakov sa snažíme vypestovať hygienické návyky, pozitívny vzťah k pohybu, 



cvičeniu a športu v rámci ich obmedzených možností 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, pretože 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 žiakov. Odporúčame podriadiť motorické, ale predovšetkým fyzické výkony, ako cieľové 

kategórie emocionalite, t.j. pre radosť z pohybu, spolupatričnosti. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

• Sústavne rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť žiakov, 

• poskytovať žiakom čo najviac pohybových podnetov, 

• rozvíjať všeobecnú vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu, 

• uplatňovať estetický pohybový prejav a rytmické cítenie. 

 

Témy  a vzdelávacie výstupy 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

Poradové cvičenia 
 

 

2 hodiny 

Žiak ovláda: 

• Nástup družstva do radu, dvojradu, zástupu a dvojstupu. 

• Obraty na mieste. 

• Pochod podľa hudby,  pochod so spevom. 

Kondičné cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak ovláda: 
• Rýchly beh do 20 m po priamej alebo slalomovej dráhe so 

zmenami smeru s predbiehaním a preskakovaním nízkych 

prekážok. 

• Vytrvalostný beh postupne až do 12 minút podľa individuálnych 

možností žiakov. 
• Beh vzad, cval stranou. 

• Cvičenia s krátkym švihadlom 

• Cvičenia s dlhým švihadlom 
• Preskoky krúžiaceho švihadla. 

• Cvičenia s využitím lana 

• Cvičenia s plnou loptou 1 – 2 kg 

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

• Cvičenia s využitím lavičky 

• Precvičovanie osvojených pohybových zručností a ich ďalší 

rozvoj na doske i kladinke lavičky (sklon lavičky asi 45°). 



 

 

 

 

 

 

 

 

20 hodín 

• Dvíhanie a nosenie lavičky. 

• Cvičenia na rebrinách 
• Vystupovanie, zostupovanie, vyliezanie a zliezanie na zvislom 

a šikmom rebríku. 

• Šplh na tyči 
• Šplh s prírazom. 

• Spúšťanie na tyči rúčkovaním. 
• Jazda na bicykli 

• Nácvik pedálovania. 

• Cvičenie rovnováhy. 

Prípravné cvičenia 

 

 

4 hodiny 

Žiak ovláda: 

• Prostné cvičenia jednotlivca zamerané na rozvíjanie základnej 

pohybovej koordinácie a techniky pohybu v kĺboch a chrbtici. 

• Prípravné cvičenia jednotlivca s náradím – s tyčou, činkami a 

iným náradím. 

Rytmická gymnastika 

a tanec 

 

 

 

 

 

9 hodín 

Žiak ovláda: 

• Rytmizovanú chôdzu, beh s využitím priestoru a zmenami v 

tempe. 

• Prísunný krok so zmenami v tempe 

• Využitie nacvičených tanečných prvkov miestnych ľudových 

tancov. 

• Polkový krok. 

• Pohybová improvizácia na hudobnú alebo rytmickú predlohu. 

Akrobacie 

 

 

 

 

 

 

10 hodín 

Žiak ovláda: 

• Kotúľ vpred. 

• Kotúľ vpred opakovane, posledný zakončený skokom prehnuto 

do stoja, vzpažiť. 

• Kotúľ vpred na zvýšenej podložke (2 - 3 diely debny). 

• Kolísku vzad z rôznych postojov a polôh. 

• Kotúľ vzad do vzporu drepmo i opakovane. 

• Stoj na rukách s dopomocou aj samostatne pri stene. 

Atletika 

 

 

 

4 hodiny 

Žiak ovláda: 

• Rýchly beh na 30 – 50 m s preskakovaní nízkych (20 cm) 

pravidelne rozostavaných prekážok. 

• Vytrvalostný beh do 12 minút. 

• Skok do diaľky skrčmo z rozbehu. 

• Hod loptičkou do diaľky a na cieľ. 

Základné činnosti 

športových hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 hodín 

Žiak ovláda: 

• Precvičovanie osvojených pohybových zručností z nižších 

ročníkov v zmenených, náročnejších podmienkach. 

• Podávanie lopty na mieste i v pohybe. 

• Dribling v pohybe pravou i ľavou rukou 

• Prihrávku obojruč trčením na mieste v dvojiciach alebo proti 

stene. 

• Odbitie lopty obojruč o zem na mieste a prihrávka obojruč 

trčením v dvojiciach. 

• Nadhodenie lopty a prihrávka obojruč trčením v pohybe. 

• Prihrávku jednoruč, obojruč trčením v pohybe. 

 

 



Drobné hry 

 

3 hodiny 

Žiak ovláda: 

• Loptové hry zamerané na hádzanie, chytanie a hry spojené 

s rýchlym behom. Hry na snehu, na ľade. 

Turistika 

 

 

 

 

3 hodiny 

Žiak ovláda: 

• Chôdzu a beh v teréne k cieľu vzdialenému 2 km. 

• Prekonávanie terénnych prekážok. 

• Vybiehanie a zbiehanie krátkeho svahu. 

• Ošetrovanie povrchových poranení. Prenášanie ranených. 

•  Základné spôsoby orientácie v prírode. 

Spolu 66 hodín  

 

Prierezové témy 

 Vo vyučovaní telesnej výchovy využívame tieto prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

• osvojovať si vedomosti týkajúce sa duševnej a telesnej hygieny, 

• zvládať vlastné správanie, 

• uvedomovať si hodnotu spolupráce. 

Enviromentálna výchova: 

• prispievať k vnímaniu života ako najvyššej hodnoty, 

• rozvíjať porozumenie vzťahu človeka a prostredia a dôsledkom ľudských činností na prostredie. 

Ochrana človeka a zdravia: 

• formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na 

fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných podmienkach, 

• pripraviť žiakov primerane zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením 

cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho státu. 

Dopravná výchova: 

• učiť žiakov bezpečne zvládnuť schopnosť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

• naučiť žiakov prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

  Vo vyučovaní predmetu telesná výchova využívame hlavne poznatky z predmetov: slovenský 

jazyk a literatúra, matematika, vecné učenie, hudobná výchova. 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

 Metódy: 

• expozičné - vysvetľovanie, opis činnosti, motivačná demonštrácia, 

• fixačné - rozvoj pohybových schopností, 

• diagnostické - motivačné testy, 



• pedagogická výzva, povzbudenie, pochvala, 

• didaktická hra, súťaž. 

 Formy: 

• vyučovacia jednotka realizovaná v telocvični, na školskom dvore, na ihrisku, v prírode, 

• frontálne, skupinové, diferencované vyučovanie. 

 

Učebné zdroje 

 Školský dvor a ihrisko, telocvičné náradie, telocvičné náčinie, učebné osnovy, DVD. 

 

Hodnotenie predmetu 

 Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

 


