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Revidovanie 

 

Platnosť 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy, dodatku a 

pod.  

Revidované 01.09.2016 ŠPÚ vydal k 5.5.2016 inovované vzdelávacie programy pre 

žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 

Prvý ročník (variant A, variant B) v školskom roku 

2016/2017 bude postupovať podľa inovovaného školského 

vzdelávacieho programu od 01.09.2016.  

 

3.ročník, 4. ročník, budú postupovať podľa školského 

vzdelávacieho program platného do 31.08.2016. 

 

Niektoré zmeny v učebnom pláne  

Názov predmetu Telesná výchova bola vo všetkých variantoch 

zmenená na Telesná a športová výchova 

Zrušila sa vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť. 

Predmet Vecné učenie bol zaradený do vzdelávacej oblasti 

Človek a príroda.  

 

Niektoré zmeny v učebných osnovách 

Do predmete SJL bola pridaná oblasť Komunikácia a sloh.     

 

Voliteľné predmety 

Variant A  

Bezpečne na ceste (1 hodina), Hygiena a zdravie (1 hodina),                    

Náboženská výchova (1 hodina)  

V predmete Výtvarná hodina bola pridaná navyše 1 hodina.  

 

Variant B 

Náboženská výchova (1 hodina), V predmetoch Slovenský 

jazyk a literatúra, Matematika a Výtvarná výchova bola pridaná 

1 hodina navyše.  

Revidované 01.09.2017 Druhý ročník (variant A, B) v školskom roku 2017/2018 

bude postupovať podľa inovovaného školského vzdelávacieho 

programu od 01.09.2016.  

 

Niektoré zmeny v učebnom pláne  

V predmete SJL bola jedna z troch oblastí t.j. Komunikácia a 

sloh zaradená aj do druhého ročníka (variant A). 

 

Niektoré zmeny v učebných osnovách 

Variant A: V predmete Vecné učenie sa vypustili poznatky o 

pamätných dňoch. 

 

Voliteľné predmety (bez zmeny) 

Variant A  

Bezpečne na ceste (1 hodina), Hygiena a zdravie (1 hodina),                      

Náboženská výchova (1 hodina)  

V predmete Výtvarná hodina bola pridaná navyše 1 hodina.  
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Variant B 

Náboženská výchova (1 hodina)   

V predmetoch Slovenský jazyk a literatúra, Matematika 

a Výtvarná výchova bola pridaná 1 hodina navyše. 

Revidované 01.09.2018 Tretí ročník (variant A, B) v školskom roku 2018/2019 bude 

postupovať podľa inovovaného školského vzdelávacieho 

programu od 01.09.2016.  

 

SJL– v cieľoch pribudol 1 cieľ – Dbať na kultúru rečového  

prejavu. K oblastiam Jazyková komunikácia, Čítanie a  

literatúra pribudla oblasť Komunikácia a sloh. 

 

Voliteľné predmety 

Variant A  

Bezpečne na ceste (1 hodina), Hygiena a zdravie (1 hodina)                      

Náboženská výchova (1 hodina) Výtvarná výchova: pridala sa 1 

hodina týždenne.  

Variant B 
Náboženská výchova (1 hodina). V predmetoch Slovenský 

jazyk a literatúra, Matematika a Výtvarná výchova bola pridaná 

1 hodina navyše. 

 

Revidované 01.09.2019 Štvrtý ročník (variant A, B) v školskom roku 2019/2020 

bude postupovať podľa inovovaného školského vzdelávacieho 

programu od 01.09.2016.  

 

Voliteľné predmety 

Variant A  

Hygiena a zdravie (1 hodina) 

Náboženská výchova (1 hodina) Výtvarná výchova a SJL: 

pridala sa 1 hodina týždenne. 

 

Variant B 
Náboženská výchova (1 hodina). V predmetoch Slovenský 

jazyk a literatúra, Matematika a Výtvarná výchova bola pridaná 

1 hodina navyše. 
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1 Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne 

vzdelávanie 

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím variant A, B pre primárne 

vzdelávanie je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje edukácia  

v špeciálnej triede základnej školy. Je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a 

s príslušnými ŠVP. Uvádza víziu, ciele, poslanie a zameranie konkrétnej školy s ohľadom na 

potreby žiakov. Reflektuje tiež možnosti obce a regiónu. Konkretizuje obsah vzdelávania ako 

profiláciu školy v učebnom pláne s využitím všetkých voliteľných hodín. 

Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

a rade školy a zverejní ho na prístupnom mieste. 

1.1 Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania našej školy vyplývajú zo zamerania školy, na rozvoj 

jazykového vyučovania, slovnej zásoby, rozvoja rečových a tvorivých schopností a myslenia, 

slušnej komunikácie, aby sa žiaci vedeli pýtať a vyjadriť svoj názor. Pre dosiahnutie daného 

zámeru sme posilnili časovú dotáciu disponibilnými hodinami hlavne oblasť jazyk 

a komunikácia hlavne pre žiakov vo variante B a vo štvrtom ročníku vo variante A.  

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 

spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich 

cieľov:  

 rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére všestrannú osobnosť žiaka 

v poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, 

 viesť našich žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností,  

osvojeniu si základov spôsobilosti učiť sa poznávať seba samého, 

 podporovať kognitívne procesy a kompetencie našich žiakov kriticky a tvorivo 

myslieť prostredníctvom vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením 

problémov, 

 rozvíjať komunikačné schopnosti a zručnosti, komunikovať s okolím jasne, 

zrozumiteľne, aby nedošlo k deformáciám v obsahu, vyjadriť svoje potreby, 

 vyvážene rozvíjať u našich žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, 

hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať, 

 umožniť žiakom našej školy získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich 

mohli využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote, 

 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 našich žiakov k aktívnemu sa zapájaniu do kultúrneho života obce, do aktivít 

organizovaných obecným úradom a inými aktivistami obce, podporovať rozvoj 

sociálnych interakcií medzi minoritou a majoritou obce, 
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 viesť našich 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 našich žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť 

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

prostredie,  

U žiakov so stredným mentálnym postihnutím:  

 rozvíjať kognitívne a psychomotorické procesy, všestrannú komunikáciu,  

 rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady tak, aby si osvojili vedomosti, 

zručnosti a návyky, ktoré dokážu využiť v osobnom živote, 

 pripraviť žiakov tak, aby v praktickom živote s možnosťou prirodzenej integrácie  

do spoločnosti sa stali jej prirodzenou súčasťou, 

 podnecovať žiakov k mysleniu na podklade názoru a k riešeniu problémov,  

 učiť žiakov chrániť si svoje zdravie a zdravie iných. 

1.2 Stupeň vzdelania a profil absolventa 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

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

Absolvent našej školy 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. 
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Absolvent primárneho stupňa vzdelania (Stredný stupeň MP) má osvojené základy 

čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti na elementárnej 

úrovni. Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi kľúčovými 

kompetenciami: 

 

 vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou  primárnemu stupňu vzdelávania a jeho 

narušenej komunikačnej schopnosti, 

 rozumie obsahu jednoduchého písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

 zvláda jednoduchou formou písomnú komunikáciu, 

 je schopný vyjadriť svoj názor, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

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

 dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne myslenie,  

 rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 

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

medzi predmetmi a javmi, 

 využíva základné formy informačnej a komunikačnej technológie, 

 ovláda elementárne spôsoby práce s počítačom,  

 ovláda základy čítania, písania, počítania a využíva ich k svojmu vzdelávaniu, 

 dokáže pracovať s pomocou s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 dokáže popísať problém, vie na koho sa môže obrátiť o pomoc pri riešení problémov, 

 uvedomuje si, že má svoje práva a aj povinnosti. 

1.3 Vlastné zameranie školy 

Veľkú časť žiakov našej školy tvoria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, preto 

výchovno-vzdelávacia činnosť na škole je náročná a vyžaduje si dobre pripravených, 

kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa musia naďalej vzdelávať a nachádzať vhodné 

inovatívne metódy a formy práce, aby aj žiaci vyžadujúci si osobitnú starostlivosť boli v škole 

úspešní. 

Na našej škole je zriadená špeciálna trieda, v ktorej sú žiaci vzdelávaní podľa Školského 

vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s viacnásobným 

postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie a podľa 

odporúčaní CPPPaP vo variante A,B. 

Veľký dôraz vo vyučovaní našich žiakov kladieme na uvedomelé čítanie, tvorivú 

komunikáciu a rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby. A preto sme vo vyučovacom 

predmete slovenský jazyk a literatúra navýšili časovú dotáciu disponibilnými hodinami.  

Po  kognitívnej stránke je našim cieľom rozvíjať u žiakov s mentálnym postihnutím 

vzdelávaných v špeciálnej triede našej školy, tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu 

a sebahodnotenie. Prioritou je najmä zvýšiť úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov 

prostredníctvom čítania literatúry blízkej ich mentalite a kultúre a to inovatívnymi metódami 

výučby spisovného slovenského jazyka.   

Vo veľkej miere sa u žiakov s mentálnym postihnutím tiež zameriavame na praktické činnosti 

a rozvíjanie praktických zručností, ktoré žiakov motivujú k ďalšiemu vzdelávaniu. 
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Vyučovanie v špeciálnej triede je vo zvýšenej miere zamerané na pracovné vyučovanie, 

v rámci ktorého žiaci nadobudnú praktické zručnosti v rôznych oblastiach, ktoré im umožnia 

ľahšie začlenenie sa medzi ostatnú populáciu. Získané zručnosti a návyky dokážu uplatniť pri 

ďalšom vzdelávaní, v bežnom živote a v domácnosti. Na vyučovaní primerane využívame 

IKT, učíme žiakov pracovať s počítačom a internetom. 

Telesná a športová výchova je dôležitou zložkou pri formovaní psychohygieny, ktorá 

napomáha vypestovať pozitívny vzťah k pohybu, cvičeniu a športu v rámci možností 

a schopností našich žiakov. Na základe rozvoja pohybovej aktivity, ktorá pôsobí na rozvoj 

psychických funkcií (na vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, fantáziu, reč) zároveň 

podporujeme národný program proti obezite. 

V dnešnej dobe narastajú problémy v správaní, a  preto chceme v tomto smere intenzívne 

pôsobiť. A preto sme zaviedli voliteľný predmet Náboženská výchova v časovej dotácii  

1 vyučovacia hodina týždenne. Aj napriek tomu, že s užívaním drog sme sa na našej škole 

doteraz nestretli, je potrebné sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým a energetickým 

nápojom cez koordinátora prevencie, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním 

voľného času. Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať na aktivity ako besedy 

s odborníkmi členmi PZ SR, psychológom ... Naším cieľom je všímať si a podporovať talenty 

našich žiakov v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ich do maximálnej možnej miery.  

V neposlednom rade je našim zameraním – starostlivosť o individuálne začlenených, 

zdravotne oslabených a sociálne znevýhodnených žiakov. Systém starostlivosti im 

zabezpečujeme prostredníctvom individuálneho začlenenia s požadovanou starostlivosťou, 

zriaďovaním špeciálnych tried, zavádzaním asistentov učiteľa. 

1.4 Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 

Dĺžka štúdia žiakov s mentálnym postihnutím  a žiakov s viacnásobným postihnutím 

v kombinácii s mentálnym postihnutím v špeciálnej triede na základnej škole je nasledovná: 

A variant – štyri roky. Po ukončení 4. ročníka žiaci pokračujú vo vzdelávaní na ZŠ s MŠ 

KRIVANY. B variant – štyri roky. Po ukončení 4. ročníka pokračujú vo vzdelávaní na ŠZŠ 

Lipany.  

V súčasnej dobe, do pedagogického procesu stále viac prenikajú inovačné trendy, preto naším 

cieľom je zamerať sa na hľadanie nových prístupov, metód a foriem.  

Vyučovacia hodina je taká organizačná forma vyučovania, pri ktorej učiteľ pracuje v presne 

vymedzenom čase so skupinou žiakov v učebni. Výučba v našej škole prebieha podľa 

stabilného rozvrhu hodín. Učiteľ pri výučbe využíva vhodné inovatívne metódy, zásady, 

prostriedky, aby dosiahol stanovené výchovno-vzdelávacie ciele. Vyučovacia hodina trvá 

45min.  

Z organizačných  foriem výučby využívame výučbu v triede, v špecializovaných priestoroch 

školy ako je multimediálny učebňa a výučbu mimo tried – v prírode, v okolí školy, obci. 

Podľa počtu žiakov využívame frontálnu, skupinovú a individuálnu formu výučby. 

1.5 Vyučovací jazyk 

Vyučovací jazyk určuje zákon 245/2008 Z. z. v § 12 ods. 1) a 2) ktorý určuje, že vyučovacím 

jazykom v školách a výchovným jazykom v školských zariadeniach je štátny jazyk. 

Vyučovacím a výchovným jazykom na našej škole je slovenský jazyk. 
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1.6 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní žiaka 

Úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa 

§ 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. žiak získa primárne vzdelanie. Dokladom 

o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.   

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne: 

„Žiak (žiačka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania“. Ak žiak ukončil povinnú školskú 

dochádzku uvedú sa údaje o ukončení povinnej školskej dochádzky nasledovne: „Žiak 

(žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku“. Ak ukončil povinnú školskú 

dochádzku v nižšom ako poslednom ročníku aj ročník ukončenia povinnej školskej 

dochádzky. 

V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uvádzajú skutočnosti 

súvisiace s jeho vzdelávaním, ako napríklad vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu, variant vzdelávacieho programu, podľa ktorého bol vzdelávaný. 

 

1.7 Vzdelávacie štandardy  

Pre žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácií s 

mentálnym postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy, čo vyplýva z charakteru 

postihnutia žiakov. Individuálne schopnosti jednotlivých žiakov nemožno zovšeobecňovať 

a dosiahnuté výkony sú limitované samotným postihnutím.  

 

1.8 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie 

Špeciálnu triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede 

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

ročník 6 žiakov, druhý ročník až štvrtý ročník 8 žiakov. V triede s viacerými ročníkmi je 

najvyšší počet žiakov ustanovený podľa najnižšieho ročníka, ktorý sa v triede vyučuje. 

V triede s tromi a viacerými ročníkmi sa najvyšší počet žiakov znižuje o dvoch tak, aby počet 

žiakov v triede nebol menej ako štyria žiaci. Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie 

najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch. 

Pri organizácii podmienok v jednotlivých formách vzdelávania žiakov s viacnásobným 

postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím je potrebné postupovať individuálne 

podľa výsledkov špeciálnopedagogickej a inej odbornej diagnostiky a v spolupráci s rodičmi 

(resp. zákonnými zástupcami). 

Naša špeciálna trieda je tvorená spojením viacerých ročníkov, v ktorej sa vzdelávajú žiaci  

vo variante A,B. 

 

Ďalej je potrebné: 

 dostatok času v dennom režime venovať jednotlivým zložkám tak, aby sa denne 

vystriedali všetky činnosti v primeranom rozsahu, 

 optimálny režim výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s vekovými možnosťami, 

špeciálnymi potrebami žiakov, zohľadnením dochádzajúcich žiakov v zhode  

s obsahom vzdelávania a vhodnými spôsobmi učenia, 
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 optimálny režim života školy v súlade spotrebami žiakov a ich bezpečnosti (režim 

odpočinku, pohybový režim, stravovací a pitný režim, dodržiavaním hygieny, 

záujmová činnosť, mimoriadne situácie), 

 uplatňované metódy, formy a prístupy pri vzdelávacom procese, spôsob delenia tried, 

zlučovanie žiakov z rôznych ročníkov podľa platnej legislatívy. 

1.9 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).  

 

Zloženie pedagogického zboru našej školy tvorí 10 pedagogických pracovníkov (8 učiteľov,  

1 vychovávateľka, 1 pedagogický asistent).  

Niektorí pedagógovia našej školy zároveň pôsobia ako koordinátori pre drogovú prevenciu 

a prevenciu proti šikane, environmentálnu výchovu, zdravý životný štýl, záujmové činnosti, 

športové podujatia, a kultúrne a spoločenské podujatia, čitateľskú gramotnosť, finančnú 

gramotnosť. Pedagogickí zamestnanci školy spĺňajú požiadavky pedagogicko-odbornej 

spôsobilosti podľa platnej legislatívy, preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi a 

rodičmi, uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia 

problémov.  

V rámci celoživotného vzdelávania sa zúčastňujú mnohých vzdelávacích aktivít, metodických 

stretnutí pre zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej 

činnosti, vykonali prvú atestáciu, spĺňajú podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti, 

ukončili funkčné vzdelávanie (najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej 

pozície). Sú odborne pripravení na riadenie pracovnej skupiny a osvojené manažérske 

zručnosti uplatňujú pri riadení pracovného kolektívu. Vytvárajú dobré podmienky na rast 

a ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy a zároveň vytvárajú dobrú klímu v oblasti 

personálnych vzťahov, vo vzťahu k žiakov, rodičom a širšej komunite.  

 

Psychologickú starostlivosť škole zabezpečuje Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie Sabinov a špeciálno-pedagogickú starostlivosť Centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva v Lipanoch. 

1.10 Materiálno-technické a priestorové podmienky 

Dôležitou podmienkou pri realizácii štátneho vzdelávacieho programu je primerané 

priestorové vybavenie školy a materiálno-technické vybavenie učebných priestorov. V škole 

sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v triedach, odborných učebniach a ďalších 

zariadeniach školy zriadených podľa platnej legislatívy.  

Škola po veľkej rekonštrukcii má zatiaľ dostatok priestorov (tried). Triedy sú svetlé 

a priestranné. Počítačová a multimediálna trieda sú vybavené dostatočným množstvom 

modernej didaktickej techniky. Všetky učebne sú vybavené novým školským nábytkom 

a osvetlením. V každej učebni je interaktívna tabuľa, čo napomáha zlepšovaniu 

a skvalitňovaniu vyučovacieho procesu. V budove ZŠ sú vymenené okná a vchodové dvere, 

zrenovovaný je celý interiér budovy, triedy sú vybavené novým školským nábytkom, čo 
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prispieva k veľmi dobrým  podmienkam  na vzdelávanie a prácu. Budova je zateplená, čím sa 

znížia výdavky na teplo. Škola často využíva sálu kultúrneho domu na celoškolské akcie 

a tiež ako telocvičňu, ktorá škole najviac chýba. Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy 

využívame aj nové multifunkčné ihrisko. Vybavenie kabinetov je na veľmi dobrej úrovni. 

Pomôcky pravidelne obnovujeme a vymieňame za modernejšie, to umožňuje tvorivejšie 

a efektívnejšie vyučovanie. Každoročne z rozpočtu vyčleníme finančné prostriedky  

na modernizáciu školy a školskej knižnice.  

O čistotu priestorov sa stará upratovačka školy. Vyučujúci vedú žiakov k tomu, aby udržiavali 

poriadok a čistotu vo všetkých priestoroch školy. Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo 

najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, 

chodieb. 

 

1.11 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  

         a vzdelávaní 
 

V škole sa  vykonáva :  

 pravidelné poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na začiatku 

školského roka, žiaci sú oboznámení so školským a vnútorným poriadkom školy, 

 školenie zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

 školenie zamestnancov o požiarnej ochrane, 

 sú vykonávané kontroly BOZP a PO. 

 

V triedach sa dodržiava štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný 

režim vyučovania s ohľadom na vek žiakov. 

V prvom až štvrtom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac päť vyučovacích hodín 

s prestávkami na hygienu, oddych a jedlo. Bezpečnosť počas prestávok zabezpečuje dozor 

vykonávajúci pedagóg podľa schváleného rozvrhu dozorov. Vyučovacia hodina trvá 45 

minút, poslednú vyučovaciu hodinu možno skrátiť na 40 minút,  

 

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

školy postupuje škola podľa platnej legislatívy. Pri organizovaní výletov, exkurzií, vychádzok 

do prírody, didaktických hier v prírode a plaveckých výcvikov je dôležitou podmienkou 

informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka. 

Škola zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a pedagogických zamestnancov pri 

vzdelávaní podľa platných noriem nasledovne: 

- zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, 

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

osvetlenie, vykurovanie), 

- výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná 

kontrola z hľadiska bezpečnosti, 

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

dôvery, políciu, 

- dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok  

v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou. 
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1.12 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 
 

Hodnoteniu výsledkov vzdelávania predchádza pedagogická diagnostika žiakov 

s mentálnym postihnutím, jeho silných a slabých stránok a sledovanie postupu a dosiahnutých 

výsledkov za určitý čas. Priebežne hodnotíme osobné výkony a pokroky žiakov.  

V priebežnom hodnotení čiastkových výsledkov zohľadňujeme individuálne osobitosti a 

prihliadame na jeho aktuálnu psychickú a fyzickú disponovanosť. Hodnotenie obsahuje 

vyjadrenie kvality vedomostí, zručností a návykov žiaka vzhľadom na druh a stupeň jeho 

mentálneho postihnutia, nadväznosť na vytýčené ciele vzdelávania. Hodnotenie poskytuje 

informácie o možnostiach rozvoja a skvalitnenia vzdelávania sledovaných žiakov, 

vyzdvihujeme individuálny pokrok v učení a v školskej práci žiakov špeciálnej triedy. 

Sprostredkúvame žiakom a ich rodičom pohľad na učenie, podporujeme a posilňujeme tak 

žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu. Hodnotenie je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a 

formulujeme ho tak, aby nemalo na žiakov negatívny dopad. Pri hodnotení uplatňujeme 

objektívnosť, primeranú náročnosť, pedagogický takt, zohľadňujeme druh a stupeň 

mentálneho postihnutia žiaka, jeho disponovanosť. Pri hodnotení sa zameriavame na pokroky, 

ktoré žiak dosiahol vo výchovno-vzdelávacom procese a na kvalitu vedomostí, zručností 

a návykov. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov postupujeme v súlade s Metodickým pokynom  

č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym 

postihnutím – primárne vzdelávanie. Upravuje postup hodnotenia a klasifikácie prospechu 

a správania žiakov s mentálnym postihnutím, ktorý sa uplatňuje v procese výchovy 

a vzdelávania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. 

 

1.13 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 

Medzi hlavné úlohy vnútroškolskej kontroly patrí zabezpečovanie realizácie ŠkVP, kontrola 

stavu a úrovne vedomostí žiakov, kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov. 

Pri realizácii kontroly sa zameriavame na: 

- realizáciu a dodržiavanie učebných plánov a osnov ŠkVP pre jednotlivé predmety 

v ročníkoch v súlade s cieľmi školy, 

- priama hospitačná činnosť, 

- pozorovanie a individuálne rozhovory s učiteľmi  

- vedenie pedagogickej dokumentácie, 

- výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže,...), 

- sledovanie progresu žiakov vo vyučovacích výsledkoch pod vedením učiteľa, 

- hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

mimoškolskej činnosti a pod. 

- vzájomné hodnotenie učiteľov/vzájomné hospitácie, otvorené vyučovacie hodiny; 

- správny výber metód, foriem a prostriedkov, ktoré rozvíjajú všetky zložky osobnosti 

žiaka vzhľadom k jeho mentálnej úrovni. 
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Hodnotenie školy 

Hlavným cieľom hodnotenia našej školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné 

a hodnoverné informácie o škole a výchovno-vzdelávacom procese. 

Spôsoby zisťovania úrovne a stavu školy: rozhovory a prieskum, dotazníky pre rodičov, 

žiakov a učiteľov. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

- starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím a žiakov s viacnásobným postihnutím 

v kombinácii s mentálnym postihnutím hodnotenie podmienok výchovy a vzdelávania, 

- výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, 

- posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v ŠkVP, 

- spokojnosť rodičov s úrovňou výchovy a vzdelávania, 

- sledovanie celkovej klímy v špeciálnej triede i v škole ako takej, 

- spokojnosť s vedením školy. 

Celoživotné vzdelávanie 

Cieľom modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu je prehlbovanie a zvyšovanie 

kvalifikácie pedagogických zamestnancov so zámerom vytvárať moderné vyučovacie 

prostredie. Vhodný výber kontinuálneho vzdelávania zabezpečuje u pedagógov sústavný 

proces nadobúdania potrebných vedomostí, zručností a spôsobilostí pre doplnenie 

profesijných kompetencií na výkon pedagogickej praxe. 

 

1.14 Metódy a formy práce  
 

Vyučovacie metódy sú didaktickým a výchovným nástrojom, cestou, spôsobom, ktorým 

môžeme meniť a formovať osobnosť žiaka. Výber metód je potrebné zosúladiť s obsahom 

učiva, s vekovými a individuálnymi osobitosťami žiakov s MP, s úrovňou ich vedomostí, 

s aktivitou na vyučovaní.  

Uplatňujeme metódy, ktoré sú pre žiakov zaujímavé, aktivizujúce, zohľadňujú zníženú 

poznávaciu, psychomotorickú výkonnosť a unaviteľnosť žiakov s MP. 

Výber a využitie metód ovplyvňuje obsah učiva, žiak (vek, skúsenosti, mentálna úroveň, 

osobnosť), učiteľ, výchovnovzdelávacie zásady, organizačná forma vyučovania, materiálne 

vybavenie školy, psychohygienické požiadavky atď.  

Nami najčastejšie uplatňované metódy sprostredkovania informácií vo výchovno-

vzdelávacom procese žiakov s MP: 

- metóda viacnásobného opakovania informácie, 

- metóda nadmerného zvýraznenia informácie,  

- metóda nadmerného zvýraznenia informácie inštrukčnými médiami, 

- metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácie, 

- metóda intenzívnej spätnej väzby, 

- metóda pozitívneho posilňovania, 

- metódu multimediálnej komunikácie, 

- metóda intenzívnej motivácie,  

- metóda individuálneho prístupu, 

- metóda sprostredkovania pohybom (rúk, mimikou a pod.), 
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V edukačnom procese sa snažíme čo najviac využívať názorné a praktické metódy. 

Využívame priamu manipuláciu s predmetmi, vytváranie nového produktu, interaktívne 

metódy, ako je tvorivá dramatika, zážitkové učenie, projektové vyučovanie a didaktické hry. 

Najfrekventovanejšou organizačnou formou vyučovania je vyučovacia hodina v triede. 

V oblasti osvojovania a rozvíjania jazykových zručností využívame metódy, ktoré sú 

prispôsobené chápavosti žiakov, vychádzame zo stupňa postihnutia s prihliadnutím 

na individuálne osobitosti žiaka.  

V oblasti komunikačných zručností sa používajú metódy, ktoré sú prispôsobené chápavosti 

žiakov, vychádzame zo stupňa postihnutia s prihliadnutím na individuálne osobitosti žiaka. 

Využívame rozhovor, rozhovor o prečítanom texte, ilustrácia textu, hra ako metóda, 

počúvanie textu, reprodukcia časti textu. 

Najprirodzenejšou metódou v rozvíjaní grafomotorických zručností je hra v rôznych 

obmenách, napr. pohybová hra, hra s hračkou, manipulácia so stavebnicou, s drobným 

materiálom. Pri nácviku jednotlivých tvarov čiar sa využívajú metódy napodobňovania, 

opakovania, povzbudzovania, kontroly a hodnotenia. 

 

1.15 Učebné zdroje  
 

Učebné zdroje poskytujú žiakom informácie a potrebné poznatky. Pri realizácii výchovno-

vzdelávacieho procesu využívame dostupný materiál, literatúru s námetmi a pracovnými 

technikami, vhodnými pre žiakov so ŠVVP, odbornú literatúru, doplnkovú literatúru, detské 

časopisy, CD, DVD, internet, metodické príručky, didaktickú techniku, predpísané učebnice, 

rozprávky, bájky z našej školskej knižnice a iné.  

 

1.16 Začlenenie prierezových tém  
 

Prierezové témy sú povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. Odrážajú spoločenské témy a 

problémy.  Prierezové témy  sú integrálnou súčasťou učebného obsahu predmetov a prelínajú 

učivom všetkých vzdelávacích oblastí. Ich uplatňovanie si učitelia plánujú v konkrétnej 

príprave na vyučovanie. 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

Dopravná výchova (DOV) je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v primárnom 

vzdelávaní. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť 

žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je 

potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia 

učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v 

bezpečných priestoroch v okolí školy.  

Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v primárnom vzdelávaní zahŕňajú oblasť 

kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú 

zostavené v zmysle týchto kritérií:  

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými      

právnymi predpismi,  

 sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,  

 uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a 

pod.,  
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 spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,  

 schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,  

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

 pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla.  

 

Environmentálna výchova  

Environmentálna výchova (ENV) ako prierezová téma sa prelína všetkými predmetmi, ale 

najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou.  

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, 

analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, 

pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby 

žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu 

jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať 

kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a 

pod.  

Mediálna výchova  

Žiaci sú vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale aj tlačených - rôznych 

časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie každý žiak dokáže ich obsah 

selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu 

kompetenciu, ktorá by umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s 

rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že 

učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania 

„mediálneho sveta“, primerane veku a mentálnemu postihnutiu sa v ňom orientovali. 

Cieľom mediálnej výchovy (MEV) je formovať schopnosť detí primerane veku a mentálnemu 

postihnutiu posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne 

mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.  

Multikultúrna výchova  

Multikultúrna výchova  (MUV) je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské 

kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, 

náboženského a kultúrneho pôvodu. Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v 

osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa 

budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto 

výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne 

ukotvenie vo svojom okolí.  

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho 

správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.  

Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných 

predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a metodickej rovine či 

s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe 

materinského jazyka. 



Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie 

12 

 

Ochrana života a zdravia  

Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v primárnom vzdelávaní realizuje prostredníctvom 

učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem 

vyučovania – didaktických hier.. Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a 

schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne 

pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností 

ohrozujúcich človeka a jeho okolie.  

Cieľom oblasti je formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež 

zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické 

zručnosti. Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným  

v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ 

vlasteneckého a národného cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej 

zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných 

situáciách. Prierezovú tému napĺňa obsah: riešenie mimoriadnych situácií, civilná ochrana, 

zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode.  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj (OSR) rozvíja ľudský potenciál žiakov, 

poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný 

rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí. Aby žiak získal kvalitné 

vzdelanie, k tomu je potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu 

(rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, 

sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a 

sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj 

rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité je, aby prierezová téma podporovala 

u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, 

agresivita, užívanie návykových látok).  

Cieľom je, aby žiak pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobilosti 

potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj 

vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej výchove. Téma sa prelína všetkými 

obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne 

potreby žiakov a ich mentálna úroveň. Vhodné je všetky témy realizovať prakticky, 

prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych 

metód.  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Prostredníctvom prierezovej témy regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (RVT) 

predstaviť žiakom historické a duchovné bohatstvo regiónu, obce – tradície a zvyky. 

Zážitkovou formou nadobudnúť vedomosti o významnej chránenej slovenskej lokalite, akým 

je Národný park Slovenský raj, spadajúcej do daného regiónu, jeho vzácne a ohrozené druhy 

rastlín a živočíšne teritóriá. Vyučovanie zamerať na zážitkové objavovanie, spoznávanie 

a sledovanie najbližšieho okolia. 

Cieľom zaradenia regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry do vyučovania je vytvárať 

u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, 

staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. V nemalej 

miere motivovať žiakov získavať, rozvíjať a utužovať ich postoje k takým morálnym 

hodnotám, ako sú vlastenectvo, národná identita či kresťanské tradície. Žiakov oboznámiť 

s minulosťou i súčasnosťou svojho kraja, ľudovými tradíciami, kultúrnymi a prírodnými 

krásami.  
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Tvorba projektov a prezentačné zručnosti  

Prierezová téma tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TPP) spája jednotlivé kompetencie, 

ktoré chceme rozvíjať u žiakov - komunikovať, argumentovať, používať informácie a 

pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v 

skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto 

prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby 

projektu, ktorú budú môcť žiaci využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej 

činnosti pri prezentácii svojej školy. Cieľom je naučiť žiakov sa prezentovať svoju prácu 

písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií primerane svojim 

mentálnym schopnostiam. 

Aplikácia tém a odporúčaní MŠVVaŠ SR do ŠkVP 

Finančná gramotnosť 

 

Vzdelávať a využívať poznatky z oblasti finančnej gramotnosti s cieľom hospodárne 

zaobchádzať s učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými  materiálmi. Pomenovať 

správne hodnoty a návyky z oblasti finančnej gramotnosti, jednoduchými činnosťami 

pochopiť hodnotu a vplyv peňazí na úroveň života, získať vedomosti, ale aj manuálne 

zručnosti pomáhajúce  zvýšiť životnú úroveň i zručnosť rozumného hospodárenia s peniazmi.  

Realizovať besedu na tému: Ja a peniaze. Vytvoriť nástenku na potrebu peňazí pre život 

človeka.   

Na implementáciu finančnej gramotnosti je možné realizovať blokové vyučovanie  

i samostatné aktivity v rámci učebných predmetov. Finančné vzdelávanie na primeranej 

úrovni je možné realizovať od začiatku povinnej školskej dochádzky, teda už v prvom 

ročníku. Oblasti (predmety), do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť:  

Jazyk a komunikácia: Prosba – želanie, Tvorba otázok – žiadosť o informáciu, Rozhovor, 

Reklama, Diskusia – názor, Vyjadrenie vlastnej túžby, Inzerát, Porekadlo, Príslovie, Ľudové 

rozprávky, Poštový peňažný poukaz 

Príroda a spoločnosť: Rodina, Obec, Slovensko 

Človek a príroda: Zdroje vody, Dôsledky znečistenia rôznych vodných zdrojov, Zdroje 

elektrickej energie, Význam elektrickej energie pre človeka,  

Človek a spoločnosť: Slovensko – zamerať sa na región - na bohatstvo a chudobu,  

environmentálne problémy. 

Matematika a práca s informáciami: Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených, 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie, Násobenie a 

delenie v obore násobilky, Počtové výkony s prirodzenými číslami, Počtové výkony s 

desatinnými číslami. Informatická výchova – Informácie okolo nás (prezentovanie výsledkov 

vlastnej práce), Komunikácia prostredníctvom IKT (ochrana osobných údajov, vyhľadávanie 

informácií), Informačná spoločnosť – počítačová kriminalita, legálnosť programov, autorské 

práva. 

Človek a svet práce: Pracovné vyučovanie – Papier a kartón,  

Umenie a kultúra: Výtvarná výchova – Makety, relief (mince), Podnety rôznych oblastí 

poznávania sveta.  

Čitateľská gramotnosť 

Vo všetkých vzdelávacích oblastiach zamerať pozornosť na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

žiakov. Rozvíjanie realizovať prostredníctvom čitateľských aktivít, ako sú čítanie literatúry 

pre deti a mládež, besedy o spisovateľoch spojené s čítaním konkrétnych diel autorov, 

spoločné čítanie rozprávok. 
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Jazykovú kultúru žiakov podporovať a rozvíjať dramatizáciou krátkych literárnych diel a 

celoškolským prednesom poézie a prózy. Hlavným poslaním rozvoja čitateľskej gramotnosti 

je teda porozumenie čítaného textu a vzbudenie záujmu o čítanie.  

Ľudské práva a práva detí 

V problematike ľudských práv a Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv SR 

apelovať na osobnostný rozvoj žiakov v oblasti multikultúrnej výchovy, edukovať ich 

v duchu humanizmu, rozširovať rozhľad v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so 

zdravotným postihnutím, vyzdvihnúť rovnosť muža a ženy. Taktiež viesť žiakov k eliminácii 

všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a rasizmu v oblasti 

problematiky migrácie.   

Podnecovať autoreguláciu žiakov v demokratického občana, ktorý uvedomelo predchádza 

akejkoľvek forme násilia.  

Náležitú pozornosť venovať témam súvisiacim s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu 

humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným 

postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania formám diskriminácie. 

Problematiku ľudských práv a práv detí aplikovať žiakovi so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami individuálne multisenzorickým spôsobom. 

Bezpečnosť a prevencia 

Zabezpečenie primárnej prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov 

na ZŠ s MŠ Torysa je uskutočňované a realizované koordinátorom bezpečnosti a prevencie 

v spolupráci s vedením školy, ostatnými vyučujúcimi, pracovníkmi CPPPaP a iných 

odborných inštitúcii  zaoberajúcimi sa prácou mládeže v oblasti prevencie. 

Súčasťou školskej primárnej prevencie je vytváranie vhodných podmienok v rámci 

edukačného procesu smerujúcich k rozvoju osobnosti, zdravému životnému štýlu, podpore 

aktivít zameraných na predchádzanie užívania drog a rizík s tým spojených, ukázať žiakom 

nebezpečenstvo užívania drog a možnosti riešenia vlastných problémov v rodine a škole. 

V súvislosti s plánom práce koordinátora sa priebežne monitoruje správanie žiakov a jeho 

zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu je hlavnou 

úlohou zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s 

vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka. 

Na základe plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred 

násilím zabezpečí škola prístupnosť a dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa  

so zameraním na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch a veku primerane  

o možnostiach pomoci, vrátane stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym 

obsahom.  

Súčasťou programu prevencie šikanovania je:   

 aktívne zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku     

            zdraviu a zdravý životný štýl, 

 realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia, 

 zapájať žiakov do pohybových aktivít,  

 zvýšenú pozornosť venovať prevencii užívania alkoholu a tabaku a odvykaniu  

            od nich, 

 poskytovať informácie žiakom o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych  

            a dopingových látok,  

 zapájať sa do Európskeho týždňa športu, iniciatívy Európskej komisie na  

            podporu športu a pohybovej aktivity.  
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Prevenciu drogových závislostí a prevenciu rizikového správania žiakov realizovať ako 

integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

 

1.17 Vzdelávacie oblasti   
 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s mentálnym postihnutím je rozdelený   

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

 
VYUČOVACIE  PREDMETY VO VZDELÁVACÍCH OBLASTIACH  PRE ŽIAKOV  S ĽAHKÝM A STREDNÝM 

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 

 

Jazyk a komunikácia 

Vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia tvoria učebné predmety: slovenský jazyk 

a literatúra, rozvíjanie komunikačnej schopnosti, rozvíjanie grafomotorických zručností. 

Spoločným menovateľom oblasti je jazyk, ktorý sa chápe ako potenciálny zdroj osobného a 

kultúrneho obohatenia človeka, ako nástroj myslenia a komunikácie a ako prostriedok 

vyjadrovania emócií. Vzdelávanie preto vedie k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si 
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jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku na získavanie a odovzdávanie informácií, k 

zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych i písomných jazykových prejavov žiakov a k rozvíjaniu 

čitateľských kompetencií zameraných na príjem textu (čítanie, deklamácia, počúvanie.  

Matematika a práca s informáciami 

Matematika rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych 

problémov v každodenných situáciách, pripravuje ich na samostatné získavanie a aplikáciu 

poznatkov. Veku a postihnutiu primeranej úrovni rozvíja logické a kritické myslenie žiakov, 

ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémových úloh 

(aj v spolupráci v skupine) a overovať ich v praxi.  

Človek a príroda 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú 

so skúmaním prírody. V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako systém, 

ktorého súčasťou sú vzájomné premeny.  

Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu tejto oblasti je porozumieť prírodným aspektom 

vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa  

o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych 

zdrojov, ale najmä prostredníctvom vlastných pozorovaní.  

Človek a spoločnosť 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť obsahuje problematiku spojenú s postupným 

utváraním predstáv o priestore (bezprostredné miesto života) a čase (ročné obdobie, historické 

obdobie). Žiaci sa oboznamujú so spoločenským prostredím. Všímajú si svoje okolie, ľudí, 

kultúru, históriu, a to všetko vo vzájomných väzbách. Vytvára sa v nich záujem o krásy 

prírody, aj ľudské diela v blízkom či vzdialenejšom okolí. V tomto veku sú žiaci prirodzene 

zvedaví, hľadajú príčiny fungovania spoločnosti. Postupné oboznamovanie sa 

so spoločenskými javmi sa realizuje spôsobom, ktorý u žiakov rozvíja aj procesuálnu stránku 

objavovania a skúmania. Dôležité je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, pochopil ich 

a snažil sa ich vysvetliť.  

Človek a svet práce 

Do vzdelávacej oblastí patrí vyučovací predmet pracovné vyučovanie, ktorý sa zameriava na 

vytváranie praktických pracovných návykov žiakov, čím sa dopĺňa ich základné vzdelanie. 

Žiaci spoznávajú a využívajú technické materiály, konštruujú, spoznávajú základy 

stravovania, ľudové tradície a remeslá. 

Umenie a kultúra 

Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu kultúry a umenia v živote 

človeka a spoločnosti. Učí žiaka vnímať a chápať hodnoty umenia, kultúry a kultúrnej tradície 

a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými prostriedkami vizuálneho, dramatického, hudobného 

umenia, písaného a hovoreného slova.  

V primárnom vzdelávaní je cieľom kontinuálne rozvíjať vrodené a prirodzené predpoklady 

žiakov a pozitívne stimulovať sklony k hravosti a spontánnosti. Obsah vzdelávacej oblasti je 

realizovaný prostredníctvom vyučovacích predmetov výtvarná a hudobná výchova.  

Výtvarná výchova vedie žiaka k spoznávaniu súčasného umeleckého vyjadrovania sveta, 

vizuálnej kultúry a kultúrnej tradície svojho regiónu, národa a krajiny. Prostredníctvom 

tvorivých výtvarných činností a aktivít žiak získava príležitosti na uplatnenie fantázie a 

predstavivosti, a tým aj priestor pre vlastnú sebarealizáciu.  
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Hudobná výchova prostredníctvom hudobných činností rozvíja základné hudobné 

kompetencie žiaka a usiluje sa o vytvorenie kladného vzťahu k hudbe a hudobnému umeniu. 

Zdravie a pohyb 

Vzdelávacia oblasť poskytuje v primárnom vzdelávaní žiakom priestor na pohybové 

vyjadrenie sa a osvojenie si základných pohybových zručností, využiteľných v pohybových 

aktivitách vo voľnom čase. Oblasť sa zameriava na základné informácie súvisiace so zdravým 

spôsobom života, starostlivosťou o svoje zdravie a pohybovou aktivitou. Realizuje sa 

vyučovacím predmetom telesná a športová výchova, ktorého najdôležitejším poslaním je 

vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej aktivite ako k nevyhnutnému základu zdravého 

životného štýlu. 

Telesná a športová výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré 

prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. 

Prostredníctvom pohybu – pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje motorický 

vývin žiakov. Dôraz sa kladie na individuálne dispozície žiakov, ktoré by mali byť 

zohľadnené pri plánovaní obsahu, ako i pri hodnotení žiakov.  
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1.18 Školský učebný plán pre žiakov s MP pre primárne vzdelávanie  

        s vyučovacím jazykom slovenským v školskom roku 2019/2020 

 
ISCED 1 (2016) 

Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia - variant A  

pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátny vzdelávací program/Školský vzdelávací program 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Vyučovací predmet 

Ročník 

1. 2. 3. 4. ∑ 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk  

a literatúra 

 

8 
 

8 

 

 

8 

 

 

7+1 

 

 

31+1 

 

 

Človek a príroda Vecné učenie 1 1 1+1  3+1 

 

Hygiena a zdravie 1 1 1 1 4 

 

Fyzika      

Chémia      

Biológia      

Človek a spoločnosť Vlastiveda    2 2 

Bezpečne na ceste      

Dejepis      

Geografia      

Občianska náuka      

Človek a hodnoty Etická výchova/ 

náboženská výchova/ náboženstvo 
1 1 1 1 4 

Matematika a práca  

s informáciami 

Matematika 4+1 4+1 4 4 16+2 

Informatika      

Človek a svet  Pracovné vyučovanie 1 2 3 4 10 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1+1 1+1 1+1 1+1 4+4 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 

Základ  18 19 20 21 78 

Voliteľné (diponibilné) hodiny  4 4 4 4 16 

SPOLU 22 23 24 25 94 
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ISCED 1 (2016) 

Školský učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia - variant B  

pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským 

 

 

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 iným i organizačnými formami. V rámci vyučovania    

      je možná individuálna práca s vybranými žiakmi prostredníctvom liečebného pedagóga,     

      logopéda, školského psychológa s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo  

      reedukácie postihnutia, narušenia. 

 

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. 

 

Voliteľné (disponibilné) hodiny použila škola na dotvorenie školského vzdelávacieho 

programu, pričom tieto voliteľné (disponibilné) hodiny škola využila na rozšírenie 

a prehĺbenie obsahu vyučovacích predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu 

a vytvorenie nových predmetov ( Náboženská výchova, Hygiena a zdravie – projekt).  

Štátny vzdelávací program/Školský vzdelávací program 

 

Vzdelávacia oblasť 

 

Predmet 

Ročník 

1. 2.  3. 4. ∑ 

 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 2+1 2+1 3+1 3+1 10+4 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 3 3 3 3 12 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 1 1 1 1 4 

Človek a príroda Vecné učenie 2 2 2 2 8 
 

 

 

Človek a hodnoty 
Etická výchova/ 

náboženská výchova/ náboženstvo 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Matematika a práca  

s informáciami 

Matematika 2+1 3+1 3+1 3+1 11+4 

Informatika      

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 4 4 4 4 16 
 

 

 

Umenie a kultúra 
Hudobná výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1+1 1+1 1+1 1+1 4+4 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 

Základ  18 19 20 20 77 

Voliteľné (diponibilné) hodiny  4 4 4 4 16 

SPOLU 22 23 24 24 93 
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V špeciálnej triede: 

VARIANT A: 

V prvom až štvrtom ročníku: 

Náboženská výchova (1 hodina týždenne),  

Hygiena a zdravie (1 hodina týždenne), 

Výtvarná výchova (+ 1 hodina týždenne). 

Matematika navýšenie o 1 vyučovaciu hodinu v prvom a druhom ročníku.  

Vecné učenie navýšenie o 1 vyučovaciu hodinu v 3. ročníku.  

Slovenský jazyk a literatúra navýšenie o 1 vyučovaciu hodinu vo 4. ročníku.  

 

VARIANT B: 

V 1. - 4. ročníku v predmete slovenský jazyk a literatúra navýšenie o 1 vyučovaciu hodinu, 

v predmete matematika o 1 vyučovaciu hodinu, v predmete výtvarná výchova o 1 vyučovaciu 

hodinu. Predmet Náboženská výchova – 1 vyučovacia hodina týždenne.  

 

Oblasti predmetu slovenský jazyk a literatúra (SJL) variant A 

1. ročník 

 jazyková komunikácia (JKM) 2 vyučovacie hodiny týždenne 

 komunikácia a sloh (KAS) 1 vyučovacia hodina týždenne 

 čítanie a literatúra (CAL) 5 vyučovacích hodín týždenne  

2. ročník 

 jazyková komunikácia (JKM) 2 vyučovacie hodiny týždenne 

 komunikácia a sloh (KAS) 1 vyučovacia hodina týždenne 

 čítanie a literatúra (CAL) 5 vyučovacích hodín týždenne  

3. ročník 

 jazyková komunikácia (JKM) 2 vyučovacie hodiny týždenne 

 komunikácia a sloh (KAS) 1 vyučovacia hodina týždenne 

 čítanie a literatúra (CAL) 5 vyučovacích hodín týždenne  

4. ročník 

 jazyková komunikácia (JKM) 4 vyučovacie hodiny týždenne (navýšené o 1 vyučovaciu  

                                                                                                             hodinu) 

 komunikácia a sloh (KAS) 1 vyučovacia hodina týždenne 

 čítanie a literatúra (CAL) 3 vyučovacie hodiny týždenne  
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2 OBSAH VZDELÁVANIA PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK  

PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO 

POSTIHNUTIA PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
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2.1 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK  

         PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (SJL) 

Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

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

slovenského jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ďalších vyučovacích 

predmetov. 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je naučiť 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  oblastí,  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. 

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

oblastí: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

V 1. až 3. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

- písanie 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

- komunikácia, ústny prejav 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

- technika čítania 

- literárna výchova 

V 4. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 zvuková rovina jazyka a pravopis 

 písanie 

 významová rovina 

 tvarová rovina 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

 sloh, komunikácia 

 ústny a písomný prejav 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

 technika čítania – čítanie textu, základy čítania s porozumením 

 literárna výchova – všeobecné pojmy a základné literárne žánre 
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1. ROČNÍK 

 

CIELE 
 

- Postupne poznávať niektoré hlásky a príslušné písmená, čítať jednoslabičné a 

dvojslabičné slová, 

- rozvíjať psychomotorické schopnosti a jemnú pohybovú koordináciu potrebnú na 

vyučovanie písania. 
 

OBSAH 

 
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 

Písanie 

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

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

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

rozvíjajú, opakujú a zdokonaľujú. 

 

Nácvik písania 

- Cviky na prípravné písanie nepodopretou rukou. 

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

- Dotyky, voľné čmáranie a krúženie, oblúky. 

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

Využitie týchto prvkov na nácvik písania písmen. 

Písanie písmen, ktoré sa žiaci učia čítať. 

Písmená sa nacvičujú v poradí podľa postupu v čítaní. 

Písanie slabík a krátkych slov zložených z osvojených písmen. 

Prepis slabík a slov z tlačeného do písaného písma. 

Diktát písmen a slabík. 

 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

 

Komunikácia, ústny prejav 

Nácvik vyjadrovania a výslovnosti žiakov. 

Nácvik vecných formulácií, pozdravy, krátke oznámenia, prosba, poďakovanie. 

 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

 

Technika čítania 

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

Rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások. 

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

Nácvik čítania otvorených a zatvorených slabík s osvojeným písmenom. 

Čítanie a výslovnosť mäkkých slabík le, li, te, ti. 

Čítanie jednoslabičných, dvojslabičných a niektorých trojslabičných slov zložených najmä 

z otvorených slabík. 
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Čítanie jednoduchých viet. Čítanie písaného písma. 

 

Literárna výchova 

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

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

rozprávky založené na jednoduchom časovom radení opakovaných a obmieňaných dejov. 

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

Učia sa memorovať jednoduché rečňovanky. 

Tieto zručnosti si žiaci osvojujú 

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

- pri sledovaní videoprogramov, 

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

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

maňuškami a podobne. 

 

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

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

F. Hrubín a iní).  

 

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

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

 

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

 

PROCES 

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

Pozorovaním okolitej skutočnosti a jej  znázornenia na obrázkoch žiaci poznávajú a 

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

schopnosť žiakov diferencovane vnímať zvuky. Žiaci poznávajú, pomenúvajú, porovnávajú a 

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

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

 

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

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

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

 

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

dobre počuteľnú a zrozumiteľnú reč.  

 

Na začiatočné čítanie a na postupné osvojovanie čitateľských návykov treba pripravovať 

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

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

Sluchová analýza a syntéza slov.  

 

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

 

CIELE 
 

- 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. 

 

OBSAH 

 
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 

Písanie 

Vytvárať zručnosť písať s príslušnými pracovnými, hygienickými a estetickými návykmi. 

Naučiť sa písať písmená malej a veľkej abecedy, ktoré sa žiaci učia písať. 

S ťažšími tvarmi veľkých písmen sa žiaci oboznámia, nemusia ich dokonale zvládnuť. 

Písanie slabík a slov. 

Nacvičovanie písmen 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. 

 
KOMUNIKÁCIA A SLOH 

 
Komunikácia, ústny prejav 

Nácvik krátkych hovorených prejavov, vyjadrovanie osobných zážitkov a skúseností, 

formulácia odpovedí na otázky, formulácia želania, prosby, poďakovania. 

Opísanie jednoduchej známej činnosti, osoby, zvieraťa, veci. 

 
ČÍTANIE A LITERATÚRA 

 

Technika čítania 

Poznávanie a čítanie spoluhlások 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. 

Čítanie písanej abecedy. 

Rozvíjanie fonetického sluchu. 

Čítanie dvojslabičných a viacslabičných slov zložených z otvorených slabík (typu mama, 

veselo).  

Automatizácia čítania jednoslabičných slov typu les. 
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Čítanie zatvorených slabík a dvojslabičných slov, ktoré majú zatvorenú slabiku na začiatku  

alebo na konci. 

Automatizácia čítania niektorých dvojslabičných slov ako celkov viazaných slabikovaním. 

Čítanie vety s jednoduchou skladbou a slovníkom, ktoré sú obsahom primerané schopnostiam  

žiakov. 

Slovné odpovede na otázky z obsahu čítaného textu.   

 

Literárna výchova 

Cieľom literárnej výchovy je približovať deťom literatúru, vyvolávať pocit 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. 

Viesť žiakov k počúvaniu, prednesu, rozprávaniu a dramatizácii primeraných literárnych diel. 

Prebúdzať u žiakov záujem o poznávanie kníh. 

Všímať si osoby vystupujúce v rozprávkach, poviedkach, rozlišovať hlavnú postavu (hrdinu),  

vyvolávať v deťoch predstavu miesta a času deja. 

Navštíviť počas roka aspoň dve detské filmové alebo divadelné predstavenia. 

Tento ideovo-umelecký obsah si žiaci osvojujú počúvaním ukážok z literatúry pre deti a 

mládež. 

Recitovať rečňovanky a krátke básne od autorov detskej literatúry a z ľudovej tvorby (napr.  

M. Ďuríčková, J. Andel, J. Navrátil, J. Čapek, J. Hála, Povedačky, Rapotanky). 

 

Počúvanie a reprodukcia krátkej rozprávky od autorov detskej literatúry (napr. M. Rázusová 

-Martáková, J. Pavlovič, J. Čapek, L.N.Tolstoj, M. Lukešová). 

Počúvať rozprávanie o deťoch a zvieratkách (M. Jančová, J. Šrámková, K. Bendová,M.  

Haštová). 

Obrázkové knihy (V. Machaj, E. Weberová, I. Imro, j. Navrátil, A. Okruhlicová). 

 

PROCES 
 

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

Počas celého školského roka systematicky viesť žiakov k vyjadrovaniu osobných a 

spoločenských zážitkov a skúseností v krátkych hovorených prejavoch. 

Učiť žiakov odpovedať na otázky, stručne oznamovať správy, formulovať želanie, prosbu, 

poďakovanie, blahoželanie. 

Opísať jednoduché známe činnosti, osoby, zvieratá, veci z domáceho, školského i 

mimoškolského prostredia. 

Ďalej spresňovať správnu výslovnosť žiakov. 

Učiť žiakov členiť krátke jazykové prejavy na vety, slová a slabiky. 
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3. ROČNÍK 

 

CIELE 
 

- 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. 

 

OBSAH 

 
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 

Písanie 

Zdokonaľovanie rukopisu žiakov a nacvičovanie ostatných, dosiaľ nepreberaných písmen 

malej a veľkej abecedy.  

Písanie krátkych známych slov, ktoré sa píšu tak, ako sa vyslovujú.  

Nacvičovanie ostatných písmen malej a veľkej abecedy v poradí podľa postupu v čítaní.  

Odpisovanie, prepisovanie a diktát krátkych známych slov.  

Písanie prvého slova vo vete s veľkým začiatočným písmenom, písanie vlastného mena osôb  

s veľkým začiatočným písmenom.  

Odpisovanie písaného písma.  

Prepisovanie tlačeného textu.  

Písanie slov a viet podľa diktátu. 

 

KOMUNIKÁCIA A SLOH 
 

Ústny prejav  

Nácvik vyjadrovania osobných a spoločenských skúseností v krátkych hovorených prejavoch.  

Vytváranie zručnosti členiť krátke jazykové prejavy na vety a vety rozkladať na slová.  

Obohacovanie a spresňovanie slovnej zásoby žiakov. 

 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 
 

Technika čítania  

Poznávanie a nácvik ostatných písmen 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.  

Čítanie písanej abecedy.  

Spolu s poznávaním nových slabík vytváranie zručnosti žiakov plynule čítať skôr prebrané 

slabiky v slovách.  

Vytváranie zručnosti žiakov čítať s porozumením, plynule po celých slovách a hovorových 

taktoch jednoduché vety krátkych textov.  

Slovné odpovede na otázky z obsahu čítaného textu. 
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Literárna výchova  

Prebúdzanie záujmu o detskú literatúru. Spoločné čítanie z čítanky, predčítanie z detských 

kníh a časopisov, vedenie žiakov k pokusu o samostatné čítanie vo voľnom čase.  

Prostredníctvom literatúry vyvolávame v žiakoch pocity radosti a emocionálny vzťah ku 

skutočnosti, v ktorej žijú, k prírode, k domovu, k rodnému kraju, k vlasti.  

Poézia od detských autorov (napr. M. Ďuríčková, K. Bendová, D. Hevier, Ľ. Podjavorinská, 

V. Reisel).  

Rozprávky (napr. M. Ďuríčková, J. Pavlovič, B. Němcová) 

 

PROCES  
 

Pokračujeme vo výcviku vyjadrovania osobných a spoločenských skúseností v krátkych 

hovorených prejavoch.  

Postupne nacvičujeme čítanie niektorých slov rôzneho slabikového zloženia ako celkov 

viazaným slabikovaním.  

Pri písaní v potrebnej miere spájame jazykovú a grafickú stránku písania. Nacvičujeme 

akustickú a optickú analýzu a syntézu slov a slabík.  

Vytvárame zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať pracovné miesto a potreby 

na lavici pri písaní, odpisovaní a prepisovaní z knihy. Vedieme žiakov k sebakontrole textu.  

Dbáme na úpravu písaného textu (umiestnenie nadpisu, tvorenie odsekov, okraje papiera). 
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4. ROČNÍK 

 

CIELE 

 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. 

 

OBSAH 

 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 

Zvuková, významová, tvarová rovina jazyka a pravopis 

Poznávanie vety z obsahovej, zvukovej a grafickej stránky. 

Rozlišovanie oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej a zvolacej vety.  

Rozlišovanie slov vo vete. 

Usporiadanie známych slov do významových okruhov. 

Slová rovnakého a opačného významu. 

Rozlišovanie spisovných a nespisovných slov. 

Členenie slova na slabiky a hlásky. Rozlišovanie hlásky a písmena. 

Rozlišovanie malých a veľkých písmen. 

Rozlišovanie samohlások, spoluhlások a dvojhlások. 

Rozdeľovanie slova podľa slabík na konci riadka (v jednoduchých prípadoch). 

Rozlišovanie krátkych, dlhých samohlások a dvojhlások sluchom, ich správne vyslovovanie 

a písanie. 

Rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások. 

Písanie „i“ po mäkkých spoluhláskach a „y“ po tvrdých spoluhláskach. 

Osvojovanie výslovnosti a písania slov s mäkkými slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li. 

 

Písanie 

Docvičovanie a opakovanie všetkých malých a veľkých písmen a číslic. 

Precvičovanie písmen strednej výšky s veľkosťou 4 mm. 

Precvičovanie písmen s hornou a dolnou dĺžkou s veľkosťou 8 mm. 

Precvičovanie písmen s dĺžňom a mäkčeňom. 

Spresňovanie štíhlosti oválnych písmen s oblúkom a hornými a dolnými slučkami. 

Spresňovanie rovnomernej výšky písmen, rozdielnej výšky písmen tvarovo podobných 

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

Precvičovanie spájania písmen o, v, b s ostatnými písmenami prehĺbením a pretiahnutím 

háčikov (najmä s písmenami e, r, z). 
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KOMUNIKÁCIA A SLOH 

 

Členenie krátkych jazykových prejavov na vety. 

Obmieňanie oznamovacích, rozkazovacích a opytovacích viet.  

Dopĺňanie vhodného slova do vety. 

Pomenúvanie pozorovaných predmetov a javov. 

Odpovede na otázky 

Ústne odpovedanie na otázky na základe obrázkov, vlastných skúseností, textov z čítanky. 

Tvorenie otázok k jednoduchému textu. 

Reprodukcia 

Reprodukovanie krátkych, jednoduchých viet. 

Rozprávanie 

Rozprávanie podľa obrázkov alebo série obrázkov. 

Opis 

Opis jednoduchých predmetov. (napr. veci dennej potreby a veci, ktoré poznajú žiaci 

z vlastivedy. 

Formy spoločenského styku 

Precvičovanie pozdravov, oslovenia, požiadania, vyjadrenia súhlasu a nesúhlasu, 

poďakovania, ospravedlnenia, krátkeho odkazu, blahoželania. 

 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 

 

Technika čítania 

Čítanie jednoduchých krátkych textov správne a s porozumením. Precvičovanie správneho 

slovného prízvuku a prirodzenej intonácie. 

Rozvíjanie schopnosti orientovať sa v prečítanom texte. 

Rozvíjanie kultúry hovoreného slova žiakov, vytváranie návykov správneho dýchania, znenia 

hlasu, správnej artikulácie a spisovnej výslovnosti. 

Literárna výchova 

Vnímanie a chápanie ilustrácie v čítanke, v knihe a v detskom časopise pri práci s textom. 

Nácvik spájania obsahu čítaného textu s ilustráciou. 

Menovanie postáv vystupujúcich v rozprávke, príbehu o deťoch alebo zvieratách. 

Jednoduchá reprodukcia obsahu rozprávky alebo príbehu podľa otázok. 

Nácvik vnímania rytmu verša, rýmu. Praktické rozlišovanie verša od prózy. 

Porozumenie pojmom rozprávka, hlasné čítanie, bábkové divadlo, bábky, maňušky, 

divadelné predstavenie, filmové predstavenie. 

Čítanie a počúvanie ukážok z literatúry pre deti a mládež. 

Poézia od detských autorov ( napr. Ľ. Podjavorinská, H. Zelinová, J. Turan, D. Hevier). 

Rozprávky a rozprávkové dobrodružstvá ( P. Dobšinský, E. Čepčeková, J. C. Hronský, 

F. Hrubín, J. Kožíšek, J. Pavlovič, S. Maršak, C. Janczarski). 

Poviedky o prírode, zvieratách a deťoch (M. Jančová, M. Haštová, M. Haľamová, 

R. Gauberová, R. Moric). 

Povesti, literárno-náučné texty o prírode a technike. 
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PROCES 

 

V písaní žiaci spresňujú tvary písmen a číslic, zachovávajú rovnakú veľkosť, odporúča sa 

jednotný sklon písma 75 stupňov. Učia sa správnemu spájaniu písmen. 

Postupuje sa podľa tvarových skupín písmen a číslic: 

1. l, ľ, ĺ, e, é, b, f, h, k, d, ď, t, ť, číslice 1,4 

2. U, u, ú, (ü),i, í, r, ŕ, (ř), n, ň, m, V, v, y , ý, (W, w, X, x) 

3. C, c, Č, č, E, Ch, ch, číslica 6 

4. O, Ó, o, ó, ô, (ö), a, á, ä, d, ď, dz, dž, číslice 0, 9 

5. j, p, g, G, y, ý, (Q, q) 

6. I, J, H, K, (X, x), číslice 8, 4 

7. P, B, R, (Ř),T, Ť, F, číslice 3, 5, 8 

8. S, s, Š, š, L, Ľ, D, Ď, Dz, Dž, Z, z, Ž, ž, číslice 2, 7 

9. A, N, Ň, M 

10. . . : , ;  „ „ ! ? - = + ( ) 

Písmená v zátvorkách sa nacvičujú len podľa potreby (ak sa vyskytujú v menách žiakov, 

v miestnych názvoch). 

V čítaní venujeme zvýšenú pozornosť a individuálnu starostlivosť žiakom s chybami reči. 

Pri čítaní ukážok sa zameriavame na poéziu detských hier a zábav, prírodu a ľudí v premene 

ročných období, na krásu ľudských vzťahov a kladných ľudských vlastností. 
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2.2 MATEMATIKA (MAT) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM  

        STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU (MAT) 

Poňatie vyučovania matematiky žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je v súlade 

s poňatím vyučovania matematiky žiakov na bežnej základnej škole.  

 

Vyučovanie matematiky sa snaží všetkým žiakom, spôsobom primeraným ich mentálnej 

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

umožní riešiť najnutnejšie problémy a úlohy praktického života a aj budúceho 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. 
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1. ROČNÍK 

CIELE 

- 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 počtové výkony v obore prirodzených čísel do 5, 

- osvojiť si základné prvky numerácie a počtové výkony s číslom 0, 

- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote. 

OBSAH 

ARITMETIKA 

Úvod k učivu o prirodzenom čísle 

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

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

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

 

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

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

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

počtové výkony s číslami 3, 4, 5, 0. 

 

Numerácia v obore do 2 a počtové výkony. 

 

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

znázorňovanie čísla 1. 

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

znázorňovanie čísla 2. 

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

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

pomocou tvorenia dvojíc. 

- Sčitovanie a odčitovanie v obore do dvoch. 

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

Zápis príkladov sčitovania. 

Znázorňovanie príkladov sčitovania. 

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

Znak – (mínus). 

Zápis príkladov odčitovania. 

Znázorňovanie príkladov sčitovania. 

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

Riešenie jednoduchých slovných úloh. 
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Numerácia v obore do 3 a počtové výkony. 

 

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

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

číslami 1, 2, 3. 

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

Vzťahy – hneď pred, hneď za. 

- Sčitovanie a odčitovanie v obore do troch. 

- Sčitovanie. 

Zápis príkladov sčitovania. 

Znázorňovanie príkladov sčitovania. 

- Odčitovanie. 

Zápis príkladov odčitovania. 

Znázorňovanie príkladov odčitovania. 

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

Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

 

Numerácia v obore do 4 a počtové výkony. 

 

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

- Počítanie po jednej. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. 

- Čítanie a písanie číslice 4, znázorňovanie čísla 4. 

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

- Porovnávanie čísla 4 so všetkými doteraz známymi číslami. 

      Zápis príslušných nerovností, rovností. Znázorňovanie nerovnosti pomocou tvorenia      

      dvojíc. Určovanie čísel menších (väčších) ako je dané číslo. 

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

- Sčitovanie a odčitovanie v obore do štyroch. 

- Sčitovanie. 

Zápis príkladov sčitovania.  

Znázorňovanie príkladov sčitovania. 

- Odčitovanie. 

Zápis príkladov odčitovania. 

Znázorňovanie príkladov odčitovania. 

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

            Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

 

Numerácia v obore do 5 a počtové výkony. 

 

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

- Počítanie po jednej. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. 

- Čítanie a písanie číslice 5, znázorňovanie čísla 5. 

- Radové číslovky – piaty. 

- Porovnávanie čísla 5 so všetkými doteraz známymi číslami. 

Zápis príslušných nerovností, rovností. Znázorňovanie nerovnosti pomocou tvorenia 

dvojíc. Určovanie čísel menších, väčších ako je dané číslo. 

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

- Sčitovanie a odčitovanie v obore do 5. 

Sčitovanie. 

Zápis príkladov sčitovania. 
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Znázorňovanie príkladov sčitovania. 

Odčitovanie. 

Zápis príkladov odčitovania. 

Znázorňovanie príkladov odčitovania. 

Pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčitovania do 5. 

- Rozklad čísel na sčítance v obore do 5.  

- Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

 

Číslo 0 

 

- Sčitovanie a odčitovanie s číslom 0. 

 

GEOMETRIA 

 

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

Priestorové útvary – guľa, kocka. 

 

PROCES 
 

V predmete Matematika rozvíjame u žiakov základy logického myslenia. Žiaci sú 

oboznámení so základnými matematickými operáciami, ktoré tvoria základ pre ďalšie 

ročníky. 
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2. ROČNÍK 

CIELE 

- Opakovať a prehĺbiť učivo z 1. ročníka,  

- vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 5,  

- vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy,  

- osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do 10,  

- vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla do 10,  

- osvojiť si základné geometrické tvary,  

- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote.  

 

OBSAH 

ARITMETIKA 

Numerácia v obore 0 až 10 a počtové výkony  
Číselný obor sa rozlišuje postupne. Najprv sa preberie numerácia v obore do 6 a žiaci sa  

oboznámia so sčítaním a odčítaním v tomto obore. Potom sa postupne preberie numerácia a 

počtové výkony čísel 7, 8, 9 a 10.  

- Prirodzené čísla 6 až 10.  

- Určovanie počtu predmetov.  

- Vytváranie skupín predmetov o danom počte predmetov.  

- Čítanie a písanie číslic 6 až 10, ich názorné vyjadrenie.  

- Usporiadanie čísel 1 až 10, číselná os, porovnávanie čísel, vyjadrenie pomocou znakov 

=, >, < .  

- Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel. 

 

Sčítanie a odčítanie v obore 0 až 10.  

1. Opakovanie sčítania a odčítania v obore 0 až 5.  

2. Sčítanie a odčítanie v obore do 6.  

3. Sčítanie a odčítanie v obore do 7.  

4. Sčítanie a odčítanie v obore do 8.  

5. Sčítanie a odčítanie v obore do 9.  

6. Sčítanie a odčítanie v obore do 10.  

7. Sčítanie a odčítanie v obore 0 až 10 – zhrnutie.  

- Vzájomná súvislosť sčítania a odčítania.  

- Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie. 

 

GEOMETRIA 

 

Geometrické tvary  
Rovinné útvary - priraďovanie k názvu.  

Priestorové útvary – valec – priraďovanie k názvu.  

 

Priamosť  
Vlastnosť „priamy“, „nie je priamy“.  
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Modelovanie a kreslenie z geometrických tvarov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh) 

priamych a krivých čiar. 

 

PROCES 
 

Žiakov získavame pre učebnú činnosť nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným 

motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného problému.  

 

Učebné pomôcky využívame tak pri vytváraní matematických pojmov a objasňovaní 

súvislosti medzi nimi, ako aj pri upevňovaní učiva.  

 

Počtové výkony sčítania a odčítania nacvičujeme oddelene, postupne číselný obor 

rozširujeme a v závere každého oboru precvičujeme spoje sčítania a odčítania spoločne. 
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3. ROČNÍK 

CIELE 
 

- Opakovať a prehĺbiť učivo z 2. ročníka,  

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

- vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy,  

- osvojiť si násobenie číslom 2,  

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

- vedieť určiť body, ktoré ležia a neležia na danej úsečke.  

 

OBSAH 

ARITMETIKA 

Numerácia v obore 10 až 20  
Vymenovanie radu názvov čísel.  

Určovanie počtu predmetov počítaním po jednej.  

Priraďovanie skupiny predmetov k číslu.  

Čítanie a písanie číslic.  

Určovanie rádu čísel- jednotky, desiatky.  

Usporiadanie čísel, porovnávanie čísel.  

Zápis pomocou znakov =, <, >, číselná os.  

Riešenie jednoduchých nerovníc typu a < 20 postupným dosadzovaním.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel. 

 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ  
1. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ. Príklady typu:  

10 + 7 = 17 17 – 7 = 10  

13 + 4 = 17 17 – 4 = 13  

2. Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20:  

- upevňovanie spojov spamäti,  

- riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie. 

 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ  
1. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ. Príklady typu:  

9 + 5 = 14  

14 -5 = 9  

2. Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20 :  

- upevňovanie pamäťového sčítania a odčítania,  

- vzťahy: o n viac, o n menej,  

- riešenie jednoduchých slovných úloh. 
 
Úvod do násobenia v obore do 20  
1. Znak . (krát).  

2. Súčin prirodzených čísel ako opakované sčítanie.  

3. Násobilka 2 – pamäťový nácvik. 
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GEOMETRIA 

 

Bod, úsečka  
1. Bod, vyznačovanie bodov, označovanie bodov veľkými tlačenými písmenami.  

2. Úsečka, krajné body úsečky. Označovanie úsečky pomocou jej krajných bodov.  

    Vyznačovanie úsečky, rysovanie úsečky pomocou pravítka.  

    Vyznačovanie bodov, ktoré na danej úsečke ležia, neležia. 

 

PROCES 
 

K tomu, aby žiak vedel sčítať/odčítať príklady typu 15 + 4, 19 -5, má vedieť rozložiť číslo na 

desiatku a jednotky, má vedieť sčítať/odčítať jednociferné číslo a sčítať desiatku a 

jednociferné číslo. Ak to žiaci zvládnu, počtové výkony robia bez zápisu rozkladu.  

Pri utváraní matematických poznatkov prihliadame na intelektové schopnosti žiakov a preto 

sa vo väčšej miere opierame o názor a o ich manipulačnú účinnosť. K zovšeobecneniam 

dochádza na základe riešenia viacerých konkrétnych príkladov. Pri rozvíjaní matematickej 

zručnosti žiakov treba učivo precvičovať viackrát. 
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4. ROČNÍK 

CIELE 

 
 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.    

 

OBSAH   

ARITMETIKA 

Numerácia v obore do 100 
Určovanie počtu predmetov počítaním po desiatich.  

Čítanie a písanie číslic.  

Určovanie rádu čísel jednotky, desiatky, stovky.  

Usporiadanie čísel, porovnávanie čísel, zápis pomocou znakov =, <, >,  číselná os.  

Riešenie jednoduchých nerovníc typu  a < 75 postupným dosadzovaním.   

Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel.  

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 bez prechodu cez základ  
Sčítanie a odčítanie násobkov čísla 10.    

Príklady typu:  

30 + 40 = 70       30           70  

70 – 40  = 30       40         - 40  

Pričítanie jednociferného čísla k číslu, ktoré je násobkom čísla 10.    

Príklady typu: 30 + 7           30   

                                               7  

Odčítanie jednociferného čísla, od dvojciferného tak, aby rozdiel bol násobkom čísla 10. 

Príklady typu: 37 – 7             37   

                                              - 7  

Sčítanie  dvojciferných a jednociferných čísel bez prechodu cez základ.  

 Príklady typu: 34 + 5             34   

                                                - 5  

Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla bez prechodu cez základ.   

Príklady typu: 37 – 4                37   

                                                 - 4  

Písomné sčítanie a odčítanie.   

Riešenie jednoduchých slovných úloh.  

 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 s prechodom cez základ  

Odčítanie jednociferného čísla od násobkov desiatich.   

Príklady typu: 40 – 6                   40   

                                                    - 6  
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Sčítanie a odčítanie jednociferného a dvojciferného čísla s prechodom cez základ.   

Príklady typu:  46 + 7         46     

                                              7  

Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla s prechodom cez základ.  

Príklady typu: 53 – 7       53  

                                        - 7  

Sčítanie a odčítanie čísel, ktoré sú násobkom desiatich. Príklady typu: 

36 + 50           36         86  

86 - 50            50       - 50  

 

Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

Násobenie a delenie v obore do 30  
Násobenie čísla 0 a 1.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh na násobenie.  

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

Delenie podľa obsahu a na časti.  

Príklady na delenie.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh na delenie.  

Násobenie a delenie tromi – pamäťový nácvik.  

Precvičovanie a upevňovanie násobenia a delenia v obore násobiliek do 30.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh.   

 

GEOMETRIA  

Priamka  
Rysovanie a označovanie priamok.  

Vyznačovanie bodov ležiacich a neležiacich na priamke.  

Rôznobežky.  

Vyznačovanie úsečiek na priamke.  

 

Meranie dĺžky úsečky  
Jednotka dĺžky – cm. Meradlo s centimetrovou stupnicou.  

Meranie dĺžky úsečky.    

 

PROCES   

Geometrické učivo je v pracovných zošitoch spracované v dvoch kapitolách. Pri vyučovaní 

odporúčame  geometriu zaraďovať pravidelne ako časť vyučovacej hodiny. Často zaraďujeme 

orientáciu žiakov v číselnom rade do 100 na číselnej osi. Precvičujeme vzťahy pred - za, hneď 

pred – hneď za. Spájame teoretické vedomosti s praktickými činnosťami. Matematické 

poznatky sa vytvárajú na základe manipulácie s konkrétnymi predmetmi, ktoré sa nachádzajú 

v triede i v okolí školy  
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2.3 VECNÉ UČENIE (VUC) PRE 1. AŽ 3. ROČNÍK PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM  

        STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (VUC) 

 

Vecné učenie v prípravnom až 3. ročníku 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. 
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1. ROČNÍK 

 
CIELE 

 
- 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. 

 

OBSAH 

 
Škola a život v škole 

Trieda 

Poznať označenie triedy. Pomenovanie zariadenia triedy, rozlišovanie školských potrieb a 

hračiek (vhodné používať, šetriť a uložiť). 

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

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

školskej taške. 

 

V škole 

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

 

Bezpečnosť cestnej premávky 

Osvojovanie si najdôležitejších poznatkov zo zásad dopravnej bezpečnosti a ochrany vlastnej 

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

 

Príroda 

Na jeseň 

Zmeny v prírode. Zber úrody. Jesenné mesiace. Dodržiavanie hygienických požiadaviek 

(otužovanie, prezliekanie). Ochrana pred ochorením, lieky (ich význam a používanie), lekár. 

 

V sade a v záhrade 

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

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

 

Na poli 

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

cukrovej repy. 

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

krajín, ...). 
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Zvieratá na jeseň 

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

Oboznámenie sa s prípravou zvierat na jeseň. Starostlivosť o voľne žijúce zvieratá 

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

 

Domov a jeho okolie 

Doma 

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

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

riad, hračky, školské potreby). 

 

V okolí domova a školy 

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

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

 

Zima 

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

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

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

krátky a noc je dlhá. 

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

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

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

Oboznámenie sa s vianočnými tradíciami, poznajú nebezpečenstvo požiaru pri zapaľovaní 

sviečok. 

 

Starostlivosť o zdravie 

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

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

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

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

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

potraviny. Uprednostňovať zdravé potraviny – ovocie, zeleninu. 

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

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

druhých (používať vreckovku, posýpať šmykľavé miesta, odpadky odhadzovať do koša, 

vedieť sa správať v prípade karantény a pod.). 

Zdravotné stredisko – poznať jeho význam a miesto. 

 

Jar 

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

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

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

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

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

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

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

zvieratami. 

Oboznamovanie sa s veľkonočnými tradíciami. 
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Práca a odpočinok 

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

Týždeň – pracovné dni a dni odpočinku. Názvy v týždni. Voľná sobota, nedeľa, prázdniny. 

Účelné využívanie voľného času. 

 

Leto 

Zmeny v prírode. 

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

búrkou a počas búrky (ochrana pred bleskom). 

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

neskôr). 

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

Poznávať lúčne kvety z najbližšieho okolia. 

Poznať názvy letných mesiacov. 

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

 

PROCES 
 

Žiaci si postupne uvedomujú rozdiel v požiadavkách na správanie pri vyučovaní a cez 

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

vstávať, hlásiť sa o slovo, usporiadať si pomôcky, upraviť si svoje miesto, udržiavať poriadok 

v lavici. 

 

Pozdravia pri vstupe do triedy, pri odchode postavením sa privítajú prichádzajúceho a 

rozlúčia sa s odchádzajúcim. 

 

Dodržujú podľa svojich možností a schopností pravidlá cestnej premávky. Vedia ako sa 

polícia stará o bezpečnosť chodcov. Vedia, že hrať sa môžu len na miestach vyhradených na 

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

sprevádza opakovaným vysvetľovaním zásad cestnej premávky spôsobom primeraným 

chápaniu žiakov. Získané skúsenosti si žiaci precvičujú a prehlbujú formou pohybových a 

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

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

bydliska a spoznajú najbezpečnejšiu cestu z domu do školy. 

 

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

pravidelne vykonávať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie 

46 

 

 

2. ROČNÍK 

 
CIELE 

 
- 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. 

 

OBSAH 

 
Škola a jej širšie okolie 

Trieda 

Pomenovanie zariadenia triedy, jeho účel a použitie. 

Určovanie polohy vecí v triede. 

Pomenovanie školských potrieb a pomôcok, ich uloženie na lavicu, do aktovky, udržiavanie  

poriadku. 

Rozoznávanie spoločných a osobných vecí. 

Dodržiavanie ustáleného poriadku: postavenie, posadenie, zoradenie v tichosti, hlásenie sa  

o slovo. 

Pozdravy pri vstupe do triedy a odchode z triedy, vítanie prichádzajúceho a lúčenie sa  

s odchádzajúcim. 

 

V škole 

Poznávanie riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa, učiteľov iných tried, vychovávateľov, školníka  

a iných zamestnancov. 

Nácvik zdvorilého pozdravenia, požiadania a poďakovania. 

Orientácia v školskej budove. 

Šetrenie školského i súkromného majetku. 

 

Okolie školy 

Poznávanie objektov v okolí školy, určovanie ich polohy smerom od školy (vpravo, vľavo,  

bližšie, ďalej). 

Pozorovanie, ktorým smerom od školy slnko vychádza a zapadá. 

Poznávanie najbezpečnejšej cesty z domu do školy. 

Rozprávanie o tom, čo cestou žiaci vidia. 

Nácvik správneho prechádzania cez križovatku, význam svetelnej signalizácie a reagovanie. 
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Jeseň 

Jesenné dni 

Pozorovanie počasia v jeseni, zaznačovanie do kalendára prírody, poznávanie pojmov 

slnečný, hmlistý, daždivý. 

Pomenovanie jesenných mesiacov. 

Oboznamovanie sa s údajmi: hodina, deň, noc, dnes, včera, zajtra, teraz, potom, skôr, neskôr. 

 

V sade, v záhrade a v parku 

Rozoznávanie sadu, záhrady a parku. 

Zber a spôsob odkladania ovocia. 

Rozoznávanie a triedenie zeleniny a ovocia. Ich poznávanie podľa tvaru, chuti a vône. 

Pozorovanie stromov, ich zmeny. Poznávanie ovocných stromov. 

Veľkosť plodov: menší, väčší, ľahší, ťažší. 

Význam ovocia a zeleniny pre zdravie. Ich výstavka v kútiku živej prírody. 

 

Na poli 

Rozlišovanie poľa s obilím, repou, zemiakmi. 

Poznávanie zemiakov a cukrovej repy. Význam ich pestovania, zber plodín. 

 

Zvieratá na jeseň 

Poznávanie zvierat v skutočnosti aj na obrázku (veverička, jež, myš, zajac, bažant, vrabec, 

žaba). 

Príprava zvierat na prezimovanie (zhustnutie srsti a peria, odlet vtákov, tvorenie zásob, 

vyhľadávanie úkrytov). 

 

Zima 

Prišla zima 

Pozorovanie zmeny počasia, rozdiely vzhľadom na predchádzajúce obdobie, dĺžka dňa, 

stmievanie, rozodnievanie. 

Pomenovanie zimných mesiacov. 

Poznávanie vlastností snehu a ľadu. 

Pozorovanie listnatých stromov v zime. 

Poznávanie ihličnatých stromov (smrek, borovica). 

Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri zimných športoch. 

Oboznamovanie sa s vianočnými tradíciami. 

 

Zvieratá v zime 

Poznávanie voľne žijúcich zvierat (srnec, jeleň, líška, drozd, sýkorka, vrabec, vrana). 

Význam kŕmenia lesnej zveri. Nebezpečenstvo v lese – besnota zvierat. 

Zimný spánok niektorých zvierat (medveď, žaba, jašterica, jež, mucha, včela). 

Pozorovanie vtákov na kŕmidle, porovnávanie ich vzhľadu.  

Poznávanie, čím sa ktoré zviera živí. Počúvanie poviedok o zvieratách. 

 

Rodina a spoločnosť 

Doma 

Poznávanie zamestnania členov rodiny. 

Podieľanie sa jednotlivých členov rodiny na spoločnej práci v domácnosti. 

Opisovanie práce, ktorú žiaci doma pravidelne vykonávajú. Význam práce jednotlivca pre 

celok. 

Orientácia v príbuzenských vzťahoch - stará mama, starý otec, vnučka, vnuk. 
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Bydlisko žiaka. Dom a jeho vnútorné členenie, umiestnenie bytu v dome. 

Triedenie predmetov podľa účelu (nábytok, kuchynský riad, hračky, školské potreby) a podľa  

materiálu, z ktorého sú vyrobené. 

 

V obchode 

Poznávanie rozdielov v spôsobe nákupu – obchod s predavačmi a samoobsluha. Osvojiť si, čo  

sa kde nakupuje. 

Nácvik správania sa pri nákupe (hra na obchod). 

Poznávanie platidiel – mince. 

Oboznámenie sa s najdôležitejšími službami obyvateľstvu (oprava obuvi, oprava odevov, 

práčovne, čistiarne a pod.). 

 

Na pošte 

Oboznamovanie sa so službami, ktoré pošta zabezpečuje. 

Poznávanie práce poštového doručovateľa. 

 

Bezpečnosť cestnej premávky 

Dodržiavanie zásad správneho a bezpečného správania sa pri chôdzi po chodníku a po ceste. 

Križovatka, prechádzanie cez riadenú križovatku, prechádzanie cez vozovku mimo 

vyznačeného priechodu. 

Precvičovanie získaných vedomostí žiakov a vytváranie návykov (cvičenia s jednotlivcami, 

vo dvojiciach, v malých skupinkách).  

Bezpečné miesta na hry v lete a v zime. 

 

Starostlivosť o zdravie 

Vytváranie návyku dodržiavať zásady hygieny počas celého školského roka, rozvíjať  

a upevňovať návyky osobnej hygieny: umývanie rúk pred jedlom, po použití WC, čistenie 

zubov, umývanie ovocia a zeleniny, pravidelné cvičenie, vetranie, kúpanie sa, účelné 

obliekanie a otužovanie, striedme jedenie. 

Čistota svojho okolia, udržiavanie poriadku na svojom mieste, v triede, na chodbe.  

Udržiavanie čistoty svojho odevu a obuvi. 

V školskej jedálni upevňovanie návykov samoobsluhy, nacvičovanie správneho stolovania. 

Oboznamovanie sa s niektorými chorobami (napr. chrípka, kašeľ, nádcha, hnačka). 

Vyjadrovanie pocitovej nevoľnosti alebo choroby. 

Ochrana pred nákazou, správanie sa pri nádche a kašli. 

Oboznamovanie s prácou lekárov a zdravotných sestier v zdravotnom stredisku. 

Správanie sa u lekára. 

 

Jar 

Prišla jar 

Pozorovanie zmien počasia na jar (otepľovanie, odmäk, dlhší deň) a ich vplyv na prírodu.  

Uvedomovanie si jari ako ročného obdobia. Porovnávanie krajiny v predjarí s predstavou tej 

istej krajiny v jeseni a v zime. 

Porovnávanie záznamov v kalendári prírody s pomocou učiteľa. 

Pomenovanie jarných mesiacov. 

Pozorovanie činnosti detí a práce dospelých na jar doma a v prírode. Primerané vyjadrovanie 

svojich poznatkov. 

Poznávanie niektorých jarných kvetov z okolia domova žiakov (napr. snežienky, prvosienky, 

fialky, tulipány a iné). Opisovanie ich vzhľadu a miesta, kde rastú. 

Nebezpečenstvo požiaru v prírode pri vypaľovaní suchej trávy. 
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Poznávanie a pomenovanie domácich zvierat a ich mláďat (pes, mačka, králik, hus, sliepka, 

sviňa, krava, kôň). 

 

Jar v záhrade a v sade 

Pozorovanie jarných prác v záhrade. 

Pomoc pri príprave záhonov a poznávanie základných prác na záhonoch. 

Význam rýľovania, hrabania, polievania a kyprenia pre správny vývoj rastlín.  

Oboznamovanie sa s najdôležitejším záhradným náradím. 

Sadenie (veľkých) semien a pozorovanie klíčenia rastlín v kútiku živej prírody. 

Pozorovanie sadu v čase kvitnutia ovocných stromov. Rozlišovanie včely a čmeliaka.  

Pozorovanie včiel a ich lietanie do úľov. 

 

Práca a odpočinok  

Ľudia a veci 

Poznávanie výrobkov, ktoré sa denne používajú. Určovanie, z čoho sú vyrobené. 

Oboznamovanie sa s pojmami továreň, dielňa, predajňa. 

 

Práca a odpočinok 

Týždeň – pracovné dni a dni odpočinku. Voľná sobota, nedeľa, prázdniny. 

Osvojovanie si názvov dní v týždni. 

Určovanie časti dňa. 

Sledovanie času na hodinách, určovanie celých hodín. 

Účelné využívanie voľného času. 

 

Leto 

Začína sa leto 

Pozorovanie zmien v prírode (teplé dni, slnko dlho hreje, otepľuje sa voda). 

Pozorovanie počasia, osvojenie si správania sa pred búrkou a počas búrky (ochrana pred 

bleskom). Oboznámenie sa s bleskozvodom. 

Pozorovanie dozrievania letného ovocia ( čerešne, jahody). 

Pomenovanie niektorých záhradných a lúčnych kvetov z najbližšieho okolia.  

Poznávanie rastlín, ktoré ohrozujú zdravie ( jedovaté plody rastlín, huby a pod.). 

Kalendár prírody v lete.  

Uvedomovanie si ročného obdobia, osvojenie názvov letných mesiacov. 

 

Rok a ročné obdobia 

Uvedomovanie si striedania ročných období. 

Primerané vyjadrovanie svojich poznatkov v priebehu celého roka. 

Rozlišovanie situácie v prírode podľa ročných období. 
 

Príprava na prázdniny 

Význam pobytu na čerstvom vzduchu pre zdravie. 

Vhodné obliekanie vzhľadom na počasie. 

Poznávanie letných športov, bezpečnosť, opatrnosť pri kúpaní a opaľovaní. 

Osvojovanie si správania v prírode, ochrana prírody. 
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PROCES 

 
Žiaci si postupne osvojujú základné spoločenské, pracovné a hygienické návyky. Na základe 

pozorovania zmien v živote rastlín, zvierat a ľudí si spresňujú predstavu o roku  a ročných 

obdobiach. Postupným poznávaním prírody a spoločnosti rozlišujú skutočnosť od  

rozprávkových príbehov. Učia sa o práci dospelých, vedia ju v hre napodobniť, vážiť si prácu 

dospelých, aj svoju vlastnú prácu. V hre na obchod sa učia správaniu pri nakupovaní. 

Oboznamujú sa s najdôležitejšími službami pre obyvateľstvo. 
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3. ROČNÍK 

 
CIELE 
 

- 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. 

 

OBSAH 

 
Orientácia v priestore 

Širšie okolie školy 

Poznávanie významných objektov v okolí školy (blízke alebo vzdialené miesto), určovanie 

ich polohy smerom od školy (vpravo, vľavo, blízko, ďaleko). 

Ústny opis cesty do školy.  

Osvojenie si názvov niektorých ulíc a námestí. 

Určenie polohy mestského, obecného úradu. 

 

Obec a jej okolie 

Pozorovanie okolia obce z vyvýšeného miesta. 

Členitosť krajiny v okolí obce (údolie, rovina, úbočie, kopec, pohorie).  

Názvy miestnych tokov, rybníka, kopca. 

Určovanie polohy vzdialenejších miest z vyvýšeného stanoviska (bližšie, ďalej).  

Poznávanie názvov najbližšieho mesta, dediny. 

Opis cesty do susedného mesta, dediny. 

 

Orientácia v čase 

Kalendár 

Začiatok kalendárneho a školského roka. 

Pomenovanie dní v týždni, mesiacov a ročných období. 

Porovnávanie časových jednotiek – hodina, deň, týždeň, mesiac, rok. 

Určovanie celých hodín a polhodín. 

Správne určovanie časti dňa. 

 

Kalendár prírody 

Celý rok žiaci pravidelne robia záznamy o počasí. 

Uvedomovanie si zmien počasia v priebehu ročných období. 

Vplyv zmien teploty počas roka na život v prírode. 

Pozorovanie východu a západu slnka. 

Určovanie svetových strán: východ, západ, sever, juh. 

Poznávanie fáz mesiaca (pribúdanie, spln, ubúdanie). 
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Príroda na jeseň 

Zber plodov v sade, v záhrade, na poli.  

Poznávanie rôznych druhov zeleniny. 

Triedenie zeleniny podľa častí, pre ktoré sa pestujú (koreň, stonka, list, plod). 

Poznávanie spôsobov konzervovania ovocia a zeleniny. 

 

Domáce zvieratá 

Prehlbovanie poznatkov o domácich zvieratách – mačka, pes, králik. 

Poznávanie ich vzhľadu a spôsobu života. 

Bližšie poznávanie kravy, ovce, kozy, koňa, kury domácej, holuba domáceho. 

Význam chovu domácich zvierat. 

 

Zdravie a choroba 

Upevňovanie návykov osobnej hygieny a čistoty prostredia pre zdravie. 

Vonkajšie časti ľudského tela, zmyslové ústroje – zrak, sluch, starostlivosť o ne.  

Poznávanie práce lekárov a zdravotných sestier na stredisku, v nemocnici.  

Pohotovostná služba, lekáreň. 

Pojmy: predpis a lieky.  

Praktické meranie teploty. 

Vyjadrovanie pocitovej nevoľnosti alebo bolesti.  

Ochrana pred nákazou. 

Ošetrenie odreniny. 

 

Príroda v zime 

Poznávanie pojmov mráz, sneh, ľad. 

Pozorovanie vody, snehu a ľadu za mrazu v prírode a v teplej miestnosti. 

Spoločné a rozdielne vlastnosti snehu a ľadu (biely, priezračný, hladký, tvrdý, klzký, sypký, 

studený, teplom sa topí). 

 

Bezpečnosť cestnej premávky 

Poznávanie základných pravidiel správania chodcov na vozovke. 

Poznávanie najdôležitejších dopravných značiek pre chodcov a cyklistov. 

Umiestnenie dopravných značiek. 

Poznávanie dopravných prostriedkov, ktoré sa pohybujú po zemi, vo vode a vo vzduchu. 

 

Technika a výroba 

Stavba domu 

Poznávanie pracovníkov, ktorí pracujú na stavbe domu. 

Poznávanie a rozlišovanie stavebných materiálov (tehly, tvárnice, panely, cement, vápno, 

piesok). 

Stroje na stavbe – miešačka, žeriav, bager, dopravný pás a akú prácu vykonávajú. 

Rozlišovanie rôznych druhov budov (podľa veľkosti, počtu poschodí, spôsobu stavby, účelu). 

 

Požiarnici 

Oboznamovanie sa so zásadami bezpečnosti pri kúrení, varení a svietení.  

Príčiny požiaru, hlásenie požiaru. Práca požiarnikov. 

 

V pekárni 

Poznávanie, z čoho a ako sa vyrába pečivo (múka, cesto, miesenie, kysnutie, tvarovanie,  
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pečenie). Rozprávanie o výrobe pečiva. 

 

Rodina a spoločnosť 

Rodina a príbuzní 

Poznávanie ďalších príbuzenských vzťahov: teta, strýko, bratranec, sesternica.  

Vedenie žiakov k chápaniu úlohy rodiny, k úcte a vážnosti vo vzťahu k rodičom. 

 

Pracujúci 

Rôzne druhy prác v poľnohospodárstve, v továrni, v obchode, na pošte, v službách, v doprave, 

v zdravotníctve (u obvodného lekára, u zubného lekára, v lekárni). 

 

V obchode 

Poznávanie rozdielu v spôsobe nákupu v obchode s predavačmi a v samoobsluhe.  

Nákup tovaru, zisťovanie ceny výrobku, požiadanie o tovar. 

Hra na obchod (meranie, váženie, platenie). 

Poznávanie platidiel: 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 20 €. 

 

Príroda na jar a v lete 

Pozorovanie práce dospelých v záhrade, v sade a na poli.  

Pomenovanie vykonávaných činností, používaných nástrojov a strojov, vysvetľovanie ich 

použitia. 

Sadenie semien, pozorovanie ich klíčenia a rastu v kútiku živej prírody alebo na záhone.  

Poznanie podmienok potrebných pre správny rast rastlín (svetlo, teplo, voda).  

Pozorovanie kvitnutia ovocných stromov v sade, opeľovanie kvetov hmyzom.  

Spoznávanie lesa a lesných rastlín: ihličnaté a listnaté stromy, malinčie, jahody. 

Oboznamovanie sa s najbežnejšími hubami. 

Poznávanie niektorých jedovatých rastlín a ich plodov.  

Pozorovanie života zvierat na jar a v lete (stavanie hniezd pre vtákov, liahnutie mláďat). 

 

PROCES 

 
Žiaci si upevňujú návyky osobnej hygieny. Učia sa o význame osobnej hygieny a čistoty 

prostredia pre zdravie. Udržujú čistotu prostredia a svojho odevu a obuvi. Učia sa, ako sa 

majú správať v zdravotnom stredisku. Ošetrujú odreniny čistením rany a priložením 

rýchloobväzu. Učia sa, ako sa majú správať pri čakaní na verejné dopravné prostriedky, pri 

nakupovaní, počas jazdy a pri vystupovaní. Riešia jednoduché dopravné situácie na cvičnej 

stolnej križovatke alebo dopravnom koberci.  
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2.4 VLASTIVEDA (VLA) PRE 4. ROČNÍK PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM  

        STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (VLA) 

 

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

mentálneho postihnutia. Prostredníctvom tohto vyučovacieho predmetu 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. 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu vlastiveda je u žiakov vytvárať vzťah k miestu, kde žijú. 

Vedie ich k úcte k dospelým, priateľskému vzťahu k spolužiakom. Vychováva ich k ochrane 

životného prostredia. 

 

Obsah vyučovacieho 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. Na základe bezprostredného poznania 

miestnej krajiny si žiaci osvojujú základné poznatky o Slovenskej republike. 

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. 
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4. ROČNÍK 

 

CIELE  
 

–  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. 

 

 

OBSAH 

 

Škola a život v škole 

Škola, orientácia v školskej budove (prípadne internáte). 

Správanie a povinnosti žiakov v škole (prípadne internáte), školský poriadok, vnútorný 

poriadok školy. 

Naša trieda, triedny kolektív. Služby v triede, príprava na vyučovanie. 

Rodina 
Rodina, príbuzenské vzťahy: rodičia, deti, súrodenci, prarodičia, vnuk, vnučka, teta, strýc, 

bratranec, sesternica. 

Členovia rodiny. Príbuzný – známy. 

Orientácia vo veku osôb: starý – mladý, starší – mladší. 

Deľba práce v domácnosti. Starostlivosť o estetické prostredie domova.  

Dátum narodenia, menín. 

Príroda v jeseni 

Charakteristické prejavy počasia a prírody v jeseni. Odlietanie vtákov, kalendár prírody. Jeseň 

v záhrade a v sade. 

Zber zeleniny – poznanie a vymenovanie jednotlivých druhov zeleniny, pre ktorú časť sa 

pestujú, význam zeleniny pre zdravie. 

Zber ovocia – poznať jabloň, hrušku, slivku, čerešňu. Využitie ovocia a jeho význam 

pre zdravie. 

Uskladnenie ovocia a zeleniny na zimu. 

Konzervovanie - zaváraním, nakladaním a zmrazovaním. 

Poznávanie a pomenovanie 3 - 4 jesenných kvetov (podľa miestnych podmienok). 

Jesenné práce v záhrade, na poli. Zber poľnohospodárskych plodín – zemiakov, cukrovej 

a kŕmnej repy, kukurice. Spôsob zberu plodín. 

Domov, obec 

Poznávanie miestnej obce a okolitej krajiny. 

Informácie o obci, sídlo školy, bydliska, názov, poloha v krajine.  

Pozorovanie prírodných javov a procesov v miestnej krajine.  

Vodné toky, mosty, umelé nádrže. 

Poznávanie názvov blízkych obcí, mesta, dopravné spojenie medzi nimi a miestnou obcou. 

Oboznámenie sa s činnosťou zdravotníckeho zariadenia, lekárne, pošty, polície a požiarneho 

útvaru. 
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Doprava: základné pravidlá pre chodcov, základné dopravné značky pre chodcov a cyklistov. 

Prechádzanie vozovky, bezpečné správanie sa chodcov v cestnej premávke. 

Služby obyvateľstvu v obci.  

Významné objekty v miestnej krajine. 

Príroda v zime 
Charakteristické prejavy počasia a prírody v zime. Zmeny v porovnaní s jeseňou.  

Pozorovanie vody, ľadu, snehu v mraze a v teplej miestnosti. 

Rastliny v zime. Poznanie najmenej 2 izbových rastlín a ich ošetrovanie.  

Listnaté a ihličnaté stromy v zime. 

Voľne žijúce zvieratá v zime, zimný spánok, starostlivosť o vtáky a lesné zvieratá.  

Zimné športy. Bezpečnosť pri zimných športoch. 

Orientácia v čase 

Kalendárny rok, školský rok (vedieť, kedy začínajú). 

Názvy dní v týždni, názvy mesiacov, názvy ročných období.  

Časti dňa. Činnosť žiakov v jednotlivých častiach dňa. 

Celé hodiny, polhodiny. 

Príroda a činnosť človeka 
Živá a neživá príroda. Prírodniny. 

Rastliny, živočíchy, človek. Vplyv človeka na prírodu. 

Živá príroda 

Človek 

Hlavné vonkajšie časti tela (určovanie a pomenovanie). 

Hlavné časti tváre (určovanie a pomenovanie).  

Vnútorné orgány - mozog, srdce, pľúca, žalúdok. 

Starostlivosť o zdravie, hygiena, správny režim dňa. 

Ochrana pred úrazmi a iným poškodením (chemické látky, fajčenie, alkohol, zlé životné 

prostredie). 

Zvieratá 

Hlavné časti tela. 

Hmyz, ryby, vtáci, cicavce. 

Životné prejavy zvierat (pohyb, prijímanie potravy, starostlivosť o potomstvo). 

Vzťah človeka k zvieratám. 

Rastliny 

Byliny, dreviny (kry, stromy). 

Časti tela rastlín: koreň, stonka, list, kvet, plod. 

Význam zelených rastlín. 

Príroda na jar 

Charakteristické prejavy počasia a prírody na jar. 

Porovnanie so zimou. Návrat vtákov, hniezdenie.  

Jarné práce na poli, v záhrade, v sade. 

Poznávanie čerešne a jablone podľa kvetu. 

Ochrancovia ovocných sadov a záhrad (včely, osy, vtáky). 

Škodcovia (chrústy, húsenice). 

Poznávanie jarných kvetov podľa miestnych podmienok. 

Príroda v lete 

Charakteristické prejavy počasia a prírody v lete. 

Poznávanie druhov obilia. Žatva. Význam obilia. 
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Lesné plody, ich zber, zužitkovanie. 

Lesné ovocie. 

Poznávanie niektorých záhradných a lúčnych kvetov. 

Letné športy. 

Správanie pri vode, v lese z hľadiska bezpečnosti počas prázdnin. 

Ochrana prírody. Chránené oblasti, ich význam. 

 

 

PROCES 

 

Na základe poznávania miestnej krajiny sa žiaci učia pozorovať a popisovať okolitú krajinu, 

oboznamujú sa s jej prírodnými podmienkami. Poznávajú činnosť podnikov, obchodnej siete 

a služieb. V cestnej premávke spoznávajú osvojené základné dopravné značky. Učia sa 

privolať prvú pomoc. Vyučovanie vlastivedy má byť založené na pozorovaní, nepreťažujeme 

žiakov množstvom faktov. 
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2.5 HYGIENA A ZDRAVIE (HAZ) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM  

        STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (HAZ) 
(voliteľný predmet – 1 hodina týždenne) 

 

Hygiena a zdravie v prvom ročníku pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

syntézou najjednoduchších poznatkov o základných hygienických návykoch, poznávaní 

vlastného tela a starostlivosti o zdravie a pochopení vplyvu životného prostredia na zdravie 

človeka, ktoré žiaci získavajú v priebehu celého školského roka.  

 

Cieľom hygieny a zdravie je dať žiakom najzákladnejšie vedomosti o základných 

hygienických návykoch, starostlivosti o vlastné zdravie a pochopenie vplyvu životného 

prostredia na zdravie človeka.  

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 o základných 

vedomostiach sa žiaci učia chápať význam základných hygienických návykov, čím 

prispievajú k starostlivosti o vlastné zdravie. Žiaci sa učia predchádzať úrazom v detskom 

veku, privolať prvú pomoc, ošetriť jednoduché zranenia, spoznávajú prácu lekárov 

a zdravotných sestier, vedia sa orientovať a správať v zdravotnom stredisku. Žiaci poznávajú 

obsah lekárničky a získavajú základné vedomosti pri práci s jej obsahom.  

Žiaci si osvojujú základné pravidlá kultúrneho správania v školskej jedálni, utvára sa ich 

vzťah k stravovacím návykom. Žiaci získavajú základné vedomosti o zdravej výžive 

a zdravom životnom štýle, nezabúdať na správny režim dňa, v ktorom je dôležité striedať 

prácu a odpočinok. V detskom veku je dôležitou súčasťou aktívny pohyb, kde pri správnom 

výbere vhodných cvičení prispievame k správnemu držaniu tela.   

Súčasťou predmetu sú krátke päťminútové cvičenia na fitloptách, prostredníctvom týchto 

cvičení dosiahneme správne držanie tela u žiakov. V tomto predmete je časť venovaná 

poznávaniu nebezpečných predmetov, ktoré môžu ohroziť zdravie žiaka. Prostredníctvom 

realizácie hygieny a zdravie sa utvárajú a prehlbujú základné poznatky žiakov o ochrane 

životného prostredia, učia sa triediť odpad a dodržiavať nadobudnuté poznatky v praktickom 

živote. 

Pre názornosť budú pre žiakov organizované besedy s odborníkmi z praxe (lekár a zdravotná 

sestra). 

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.  
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1. ROČNÍK 
 

CIELE  
 

- Získať základné poznatky o starostlivosti o vlastné telo a hygienických návykoch, 

- viesť žiakov k osvojeniu si základných hygienických a stravovacích návykoch, 

- orientovať sa v školskej lekárničke a vedieť kedy a ako ju použiť, 

- naučiť sa predchádzať úrazom a vedieť privolať prvú pomoc, 

- vedieť rozpoznať predmety, ktoré sú nebezpečné pre deti mladšieho školského veku, 

- získať zručnosti o výbere správneho oblečenia v daných ročných obdobiach, 

- poznať základné pojmy v oblasti zdravotníctva a zdravotníckych potrieb, 

- oboznamovať sa so zásadami osobnej hygieny, správnej životosprávy a kultúrneho  

správania sa v školskej jedálni, 

- naučiť sa správne zostaviť režim dňa, 

- získať základné vedomosti a zručnosti o separácii odpadového materiálu, 

- poznať názvy jednotlivých liečivých rastlín, 

- zúčastňovať sa besied organizovaných lekárom a zdravotnou sestrou. 

 

 

OBSAH 
 

Základné hygienické návyky 

Základné časti ľudského tela. 

Základné časti tváre. 

Starostlivosť o chrup. 

Česanie. Umývanie (tvár, nohy, ruky). 

Správne čistenie nosa a uší. 

Hygienické vrecúško. Základné hygienické potreby. 

Starostlivosť o šatstvo. 

 

Starostlivosť o zdravie  

Správne obliekanie podľa ročných období. 

Správna výživa. Stravovanie. Základné stravovacie návyky.  

Prevencia proti zubnému kazu.  

Režim dňa. 

Práca a odpočinok. 

Lekár a zdravotná sestra. 

Choroby (Čo nám škodí) 

Lekárnička. 

Úrazy. 

Nebezpečné predmety.  

Prvá pomoc. 

Negatívne vplyvy na zdravie človeka. (Alkohol, fajčenie a drogy). 

 

Environmentálna výchova, pochopenie vplyvu životného prostredia na zdravie človeka  

Liečivé rastliny. 

Ochrana prírody. Vplyv znečisteného prostredia na zdravie človeka (beseda) 

Separovanie odpadu. 
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PROCES 
 

Prostredníctvom predmetu Hygiena a zdravie sa žiaci učia starať o vlastné zdravie, osvojujú si 

základné hygienické a stravovacie návyky, učia sa predchádzať úrazom, poznávajú názvy 

a účinky liečivých rastlín na zdravie človeka a získavajú základné vedomosti a zručnosti 

o separácii odpadového materiálu. Súčasťou predmetu budú organizované besedy s lekárom 

a zdravotnou sestrou.  
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2. ROČNÍK 
 

CIELE  
 

- Upevniť vedomosti o základných častiach ľudského tela, 

- vedieť sa starať o svoje telo, 

- poznať základné hygienické potreby, 

- pochopiť význam starostlivosti o chrup, 

- vedieť sa správne starať o svoje šatstvo, 

- získať vedomosti o správnej výžive,  

- oboznámiť sa so základnými stravovacími návykmi, 

- získať praktickú zručnosť pri kultúre stolovania, 

- osvojiť si základné vedomosti o práci lekára a zdravotnej sestry, 

- oboznámiť sa s pojmami čakáreň, ambulancia, 

- dodržiavať hygienické návyky ako prevencia proti chorobe, 

- upevniť vedomosti o obsahu a funkcii lekárničky, 

- rozpoznať nebezpečné predmety ako najčastejšiu príčinu možných úrazov, 

- získať základné vedomosti o poskytnutí prvej pomoci, 

- osvojiť si základné vedomosti o negatívnych vplyvoch alkoholu, fajčenia a drog, 

- získať základné vedomosti o liečivých rastlinách a ich účinkoch na zdravie človeka, 

- uvedomiť si význam prírody pre zdravie človeka, 

- vedieť správne separovať odpad. 

 

OBSAH 
 

Základné hygienické návyky 

Základné časti ľudského tela 

Základné časti tváre 

Starostlivosť o telo, chrup, tvár a vlasy 

Hygienické vrecúško 

Starostlivosť o šatstvo 

 

Starostlivosť o zdravie 

Správne obliekanie podľa ročných období 

Správna výživa a stravovanie 

Základné stravovacie návyky 

Režim dňa 

Lekár a jeho práca 

Zdravotná sestra a jej práca 

Čakáreň, Ambulancia 

Prevencia proti chorobe 

Lekárnička 

Úrazy 

Nebezpečné predmety 

Prvá pomoc 

Negatívne vplyvy na zdravie človeka 
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Environmentálna výchova, pochopenie vplyvu životného prostredia na zdravie človeka 

Liečivé rastliny 

Ochrana prírody 

Nepotrebné veci 

Separovanie odpadu 

 

PROCES 
 

Prostredníctvom predmetu sa žiaci učia starať o svoje telo, chrup, tvár a vlasy. Praktickými 

cvičeniami získavajú vedomosti o správnej výžive, stravovacích návykov, s poskytovaním 

prvej pomoci, s prácou lekára a zdravotnej sestry, ochranou prírody a separovaním odpadu. 

V rámci predmetu realizujeme aj vychádzky v okolí obci, besedy so zdravotnou sestrou 

a lekárom.   
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3. ROČNÍK 
 

CIELE 

 Upevňovať nadobudnuté vedomosti v starostlivosti o vlastné telo, hygienických 

návykov a o význame a obsahu hygienického vrecúška. 

 Oboznámiť sa s možnými dôsledkami nesprávneho obliekania sa podľa počasia. 

 Zdôrazniť prevenciu boja proti obezite a možných dôsledkov na zdravie človeka. 

 Upevniť si vedomosti o práci lekára a zdravotnej sestry. 

 Oboznámiť sa s novými pojmami zubná ambulancia, zubný lekár. 

 Vedieť privolať prvú pomoc. 

 Uvedomiť si význam zdravia pre človeka. 

 Pochopiť, že nebezpečné premety vážne ohrozujú zdravie človeka. 

 Uvedomiť si význam liečivých rastlín a lesných plodov pre zdravie človeka. 

 Vedieť roztriediť odpad a oboznámiť sa s pojmom separácia. 

 

OBSAH 

 
Základné hygienické návyky 

Hygiena 

Hlavné časti ľudského tela 

Základné časti tváre 

Starostlivosť o telo 

Ranná hygiena 

Hygienické vrecúško 

 

Starostlivosť o zdravie 

Starostlivosť o zdravie, o oblečenie 

Prevencia proti chorobám 

Správna výživa a stravovanie 

Jedálny lístok 

Lekár a zdravotná sestra 

Ambulancia a čakáreň 

Zubná ambulancia 

Lekárnička 

Ohrozenie zdravia 

Nebezpečné predmety 

Úrazy 

 

Environmentálna výchova, pochopenie vplyvu životného prostredia na zdravie človeka 

Liečivé rastliny 

Lesné plody 

Ochrana životného prostredia 

Vplyv životného prostredia na život človeka 

Separácia odpadu 
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PROCES 
 

Prostredníctvom predmetu získavame nové vedomosti o obezite a zdravom životnom štýle. 

Oboznamujeme sa s nezdravým životným štýlom, nevyváženej strave, zníženej aktivite, čo 

najviac spôsobuje obezitu u detí mladšieho školského veku. Na základe praktických cvičení 

vytvárame jedálny lístok s pestrou stravou. Tým sa snažíme o zmenu stravovacích návykov 

u detí.  
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4. ROČNÍK 
 

CIELE  
 

 Uvedomiť si dôležitosť správneho stravovania sa. 

 Vedieť rozlíšiť vhodné potraviny pre zdravý životný štýl. 

 Oboznámiť sa  pojmom pitný režim a vhodnými nápojmi pre zdravie človeka. 

 Rozlíšiť jednotlivé oddelenia zdravotnej starostlivosti. 

 Upevniť základné vedomosti o zdravotnej pomoci a o poskytnutí prvej pomoci. 

 Vedieť správne rozlíšiť rozdiel medzi chorobou a úrazom. 

 Predvídať nebezpečenstvo. 

 Rozšíriť vedomosti o negatívnych dôsledkoch fajčenia a užívania alkoholických 

nápojov. 

 Viesť žiakov k ochrane životného prostredia. 

 

OBSAH 

 

Základné hygienické návyky 

Hygiena 

Ľudské telo 

Chrup 

Správna životospráva 

 

Starostlivosť o zdravie 

Výživa a stravovanie 

Stravovacie návyky 

Jedálny lístok 

Starostlivosť o pacienta 

Prvá pomoc 

Červený kríž 

Nebezpečné predmety 

Poskytnutie prvej pomoci (krvácanie z nosa, rezná rana, zlomenina, úpal, bodnutie hmyzom, 

dýchanie z úst do pľúc) 

Úraz a choroba 

 

Environmentálna výchova, pochopenie vplyvu životného prostredia na zdravie človeka 

Liečivé rastliny 

Ochrana životného prostredia 

Separácia odpadu 

 

PROCES 

 

Upevňujeme získané vedomosti z predošlých ročníkov. Zameriavame sa hlavne na zdravie 

človeka a prevenciu proti obezite. Zdôrazňujeme význam poskytnutia prvej pomoci. Vedieme 

žiakov k správnej separácii odpadu, tým prispievame k ochrane životného prostredia.  
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2.6 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA (NBV) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK PRE ŽIAKOV  

        S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 
 

(voliteľný predmet – 1 hodina týždenne) 

 

1. ROČNÍK 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU (NBV) 

 

 

Obsah  náboženskej výchovy pre tento ročník predstavuje ročníkovú tému „Cesta radosti“. 

Základným symbolom prvého ročníka je SRDCE. Sprevádza žiakov v aktivitách či 

pracovných úlohách počas celého školského roka. Deti cez prácu s týmto symbolom 

spoznávajú dôležitosť lásky v živote človeka, nevyhnutnosť vzájomného delenia sa, pomoci, 

slušnosti a obetavosti ako základných sociálnych kompetencií. Vyučovanie náboženstva je 

priestor, kde si deti osvojujú kresťanský postoj a kresťanský životný štýl. Z antropologického 

uhla pohľadu ide o to, aby žiak objavil svoju osobnú originalitu, svoju identitu a svoje miesto 

v ľudskom  spoločenstve. Pri práci so symbolom vychádzame z jeho štyroch rovín: 

Vecná rovina: deti spoznávajú jeho základný význam – je to dôležitý ľudský orgán, bez 

ktorého človek nemôže žiť.  

Subjektívna  rovina: aj ja mám srdce, ktoré mi bije v hrudi - ak si priložíme ruku na hruď, 

môžeme ho aj počuť. Aké srdce mám ja? .... štedré, láskavé, ochotné.... 

Objektívna rovina: Čo vyjadruje tento symbol? Hovoríme, že srdce je symbolom lásky. 

Prečo? Lebo ním vyjadrujeme náklonnosť voči niekomu, lásku, vďačnosť, priateľstvo... Láska 

pohýna človeka k tomu, aby konal dobré veci – aby pomohol, pozdravil, prejavil súcit, podelil 

sa, navštívil chorého ... 

Náboženská rovina: srdce je symbolom spoločenstva – byť s niekým. Keď je človek sám, je 

mu smutno, hľadá niekoho, chce byť s niekým. Každý človek je povolaný do spoločenstva 

lásky – do Božej rodiny. Musí mať však srdce otvorené, milujúce, láskavé, ochotné – len 

vtedy je  totiž schopné budovať spoločenstvo lásky. 

Symboly zohrávajú sprostredkujúcu úlohu medzi teologickými a antropologickými obsahmi. 

Aj deti dokážu vnímať a precítiť nevyslovené skutočnosti. Symboly ako také nie sú obsahom 

vyučovania, so symbolmi robíme skúsenosť. Nie je to vysvetľovanie, ale proces, v ktorom má 

svoje miesto mlčanie i konanie, rozprávanie i hranie, práca i slávenie, obraz i hudba.  

Vyučovanie náboženstva je priestor, kde sa deti učia kresťanským postojom a kresťanskému 

životu. Z antropologického uhla pohľadu ide o to, aby žiak objavil svoju osobnú originalitu, 

svoju identitu a svoje miesto v ľudskom  spoločenstve. Zameranie prvého ročníka je 

antropologické. V doplnkových témach sa však deti oboznamujú so základnými udalosťami 

dejín spásy. Pozorovaním učiteľa pri modlitbe, opakovaním jednoduchej prosebnej a 

ďakovnej modlitby ako i prežehnania sa s pomocou učiteľa sú deti vedené k formovaniu 

základných náboženských návykov. Modlitba na hodine nemusí mať vždy svoje ustálené 

poradie. Učiteľ ju má zaradiť do jednotlivých častí hodiny prirodzene, a to aj viackrát. Vždy 

však na ňu deti upozorní a povie, prečo sa modlia. Pred modlitbou by sa mali deti stíšiť, napr. 

jemným cinknutím, zahraním určitej melódie, spevom a pod. Bude to pre deti signál, že 
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nastáva čas na modlitbu. Pokyny o tichu a stíšení treba deťom trpezlivo opakovať dovtedy, 

kým si tento návyk neosvoja.  

 
CIELE 

 
- Viesť deti k postupnému objavovaniu lásky Boha k svetu a k človeku prostredníctvom     

budovania vzájomných vzťahov, spoznávania ich hodnoty,  ako aj k formovaniu 

návykov  vzájomného prijímania sa a k návyku jednoduchej modlitby. 

- Objaviť, že som milovaným Božím dieťaťom. 

- Oceniť hodnotu vzájomných vzťahov. 

- Formovať návyk vzájomného prijímania sa a návyk modlitby. 

 

OBSAH 
 

TÉMA: ZOZNAMUJEME SA NAVZÁJOM 

Sociálny vývoj dieťaťa začína vtedy, keď si uvedomí, že je jedinečná bytosť, ktorá má svoju 

vlastnú identitu, svoju individualitu. Až potom si môže začať osvojovať zručnosti potrebné na 

život v spoločenstve ľudí – v rodine, v škole, medzi kamarátmi. Deti sa naučia komunikovať s 

ostatnými, deliť sa o svoje veci, brať ohľad na druhých a riadiť sa všeobecnými pravidlami 

spoločenského styku. Deti potrebujú vedieť, kde sú hranice správneho a prijateľného 

správania. Keď zistia, že hranice sú pevné, upokojí ich pocit bezpečia, prestanú chcieť hranice 

posúvať a podriadia sa im. Deti poznávajú svet nielen pozorovaním a experimentovaním, ale 

aj testovaním hraníc a overovaním si pravidiel. Je známe, že deti sa učia napodobňovaním, a 

to platí aj v osvojovaní si pravidiel sociálneho kontaktu. To, čo sa v tejto oblasti naučia v 

konkrétnych situáciách v škole, budú aplikovať aj v kontaktoch s ďalšími ľuďmi. Každé dieťa 

je iné, preto nezabúdajme rešpektovať osobnosť dieťaťa, aby sa mohlo prirodzene vyvíjať. 

Nesnažme sa ho meniť nasilu. Žiak by mal byť z domu zvyknutý na určitý denný poriadok, 

aby sa lepšie orientoval v tom, čo sa deje teraz a čo sa bude diať potom. Učiteľ náboženskej 

výchovy má na tieto skutočnosti tiež pamätať,  svoju hodinu chronologicky  rozčleniť  a  

žiakom  ju  pomenovať  podľa  kartičiek  s  obrázkami.  Tak  budú  žiaci  presne  vedieť,  čo  

budú  vykonávať: učiteľ im umožní pocit bezpečia. Ak si učiteľ zavedie tieto kartičky, počas 

roka ich už nemá meniť. Žiakom bude trvať dlhší čas, kým sa s nimi zoznámia a kým ich 

budú rešpektovať. Žiaci spoznávajú nové prostredie a ľudí, s ktorými sa stretávajú. 

Zoznamujú sa navzájom, učia sa svoje  mená. Stretávajú sa na prvých hodinách v škole, 

nielen na náboženstve. Je potrebné, aby sa navzájom spoznali medzi sebou a tiež s učiteľom 

náboženstva. Ide o obdobie adaptácie dieťaťa aj v náboženskej oblasti. Zvolená aktivita 

prepája detskú hravosť s učením sa v škole. Žiaci majú v tomto období veľmi chudobný 

rečový prejav (jednoslovné odpovede). V slovnej zásobe majú asi 15 slovies. Pomáhame im 

vyjadriť sa neverbálne, pomocou hračiek. Snažíme sa s deťmi počas hry aj učiť. Nečakajme, 

že žiak sa naučí plánované činnosti za jednu hodinu. Je to dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje 

neustále opakovanie a veľa trpezlivosti. U dieťaťa formujeme návyk modlitby: pozorovať 

učiteľa počas modlitby, prežehnať sa s pomocou učiteľa, opakovať modlitbu po učiteľovi, 

prípadne naučiť sa krátku modlitbu. Nezabúdajme, že ide o dôležité adaptačné obdobie 

žiakov, kedy je pre nedôležité zvládnuť základné životné návyky  v  novom  prostredí.  Až  

vtedy,  keď  si  ich  v  tomto  prostredí  zautomatizujú,  osvoja,  až  vtedy  sa  v  nich  vytvorí 

pocit bezpečia a dôvery a až vtedy môžeme začať formovať aj náboženský rozmer ich 

osobnosti. V láskyplnej atmosfére môžu potom na hodinách venovaných udalostiam 
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liturgického roka spoznávať toho, ktorý povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte 

im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!“ (Lk 18,16) 

 

Časová dotácia:  4 edukačné jednotky 

 

Kľúčové pojmy:  

ja, meno, kamarát, spolužiak, nebeský Otec, modlitba, kamarátstvo, záľuby, vďačnosť, 

pomoc, srdce, miesto, poriadok, dom, pravidlá 

 

Obsah 

•    predstavenie sa 

•    spoznanie    spolužiakov 

•    kamarátske vzťahy so spolužiakmi 

•    poznanie mien kamarátov 

•    poznanie svojho miesta v triede 

•    oboznámenie sa so školskými pravidlami 

•    formovanie návyku delenia sa 

•    formovanie návyku prežehnania sa 

 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ:  

Pomenovať menom seba, svojich spolužiakov. 

 

Afektívny cieľ: 

 Prejaviť záujem o priateľstvo. Povzbudzovať k priateľským vzťahom. Prijímať sa navzájom.  

 

Psychomotorický cieľ: 

Formovať návyk vzájomného prijímania sa (základy socializácie).  

Formovať návyk modlitby: pozorovať učiteľa počas modlitby. 

 

Žiak si osvojuje: 

•    predstaviť sa, pomenovať spolužiakov po mene; 

•    spolupracovať na vytváraní kamarátskych vzťahov v triede; 

•    pomenovať záľuby svojich kamarátov; 

•    vyjadriť pozitívny vzťah k spolužiakovi; 

•    kamarátiť sa so spolužiakmi, gestami vyjadriť kamarátstvo; 

•    sedieť na svojom mieste; 

•    správať sa v triede, dodržiavať školský poriadok; 

•    prežehnať sa s pomocou učiteľa. 

 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak  

•    sa dorozumieva slovami i gestami. 

•    sa pozdraví, poďakuje, poprosí. 

•    rozširuje svoju slovnú zásobu a používa ju na dokonalejšiu komunikáciu. 

•    si osvojuje modlitbu ako spôsob komunikácie s Bohom. 

•    neverbálne vyjadruje svoje pocity (verbálne s pomocou učiteľa). 

 

Existenciálne kompetencie: 
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Žiak 

•    vníma potrebu nadväzovania priateľských vzťahov. 

 

 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

•    pozoruje a spoznáva svoje pracovné prostredie – triedu a školu. 

•    si vytvára vzťah k novému prostrediu. 

 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

•    spoznáva, že v škole sa môže mnohému naučiť. 

•    aktívne si všíma, čo sa okolo neho deje. 

•    citlivo vníma vzťahy v rodine a v škole. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

•    prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich kamarátov a ich záľub. 

 

TÉMA: ZOZNAMUJEME SA SO ŠKOLOU 

Žiak  postupne  spoznáva  nový  priestor  –  školu,  triedu,  svoju  lavicu,  delenie  času  

(školský  zvonček).  Môže  sa  zdať,  že  toto  je  úloha  iných  predmetov,  je  však  veľmi  

dôležité  uvedomiť  si,  že  takéto  dieťa  reaguje  na  nové  podnety  veľmi  pomaly,  

potrebuje  dlhší  čas  na  ich  spracovanie  a  priam  nevyhnutne  potrebuje  prežívať  pocit  

bezpečia, istoty a prijatia. Zdravé dieťa potrebuje na adaptáciu 2 – 3 mesiace, avšak mentálne 

postihnutému dieťaťu to trvá dlho, snažíme sa o to, aby nemalo z nového prostredia strach. 

Preto ho musí dôverne spoznať, musí  mať  jasne  vymedzený  priestor,  ktorý  mu  dáva  

pocit  bezpečia.  Všetko  musí  mať  pomenované,  priradené, každá činnosť musí byť členená 

na jednoduché postupy. Ak sa nedodrží táto postupnosť, dieťa nedokáže prekryť  svoju  

úzkosť,  prechádza  do  paniky  alebo  nastupuje  agresivita.  Z  tohto  dôvodu  sa  venujeme  

tomuto  zvládnutiu prostredia aj na hodinách náboženskej výchovy. Keď žiak zvládne 

priestor, pomáhame mu zvládnuť čas v zmysle chronológie: čo bude nasledovať, postup 

činností. Žiak najprv rozumie len tomu, čo sa deje tu a teraz. Až neskôr si začína budovať 

pojem následnosti: vie, že niektorá činnosť nasleduje pred inou a obrátene. V tom mu môže 

pomôcť obrázkový rozvrh činností – kartičky s piktogramami. Na nich má nakreslené znaky 

danej činnosti v takom poradí, ako budú nasledovať, napr. kreslenie – ceruzka, modlitba – 

krížik, hra – lopta, tanier – obed a pod. Žiakovi sa vždy ukáže, akú činnosť práve vykonáva. 

Táto postupnosť krokov sa odporúča zvlášť u detí s autistickými prvkami. Úlohou  učiteľa  je  

pomôcť  žiakovi  zvyknúť  si  na  školu,  spoznať  nové  prostredie,  systém  práce,  aj  nových  

kamarátov – spolužiakov. Žiakov učíme správaniu sa v školskom kolektíve. Je potrebné 

formovať u žiakov návyk vzájomného prijímania sa (základy socializácie), povzbudzovať k 

vytváraniu priateľských vzťahov. Je  dôležité,  aby  sa  žiaci  naučili  aj  správnemu  spôsobu  

sedenia,  čo  má  význam  zvlášť  u  telesne  postihnutých detí. Ak žiak nesedí pohodlne, 

necíti sa bezpečne, nedokáže sa sústrediť, pretože pozornosť mu stále odbieha na sedenie. 

Pripomíname, že z psychologického hľadiska je veľmi dôležité vytvoriť žiakom na vyučovaní 

vhodné a príjemné prostredie. Žiaci sa ľahko nechajú rozptýliť zvukmi a predmetmi okolo 

seba, prípadne im ich zdravotný stav sťažuje udržanie pozornosti. Preto by mal učiteľ 

odstrániť z priestoru, kde prebieha vyučovanie, všetky nepotrebné veci a pomôcky z 

predchádzajúcich hodín. Odporúča sa  vštepovať žiakom metódu učenia zľava doprava, to 

znamená, že na ľavú stranu lavice kladieme predmety, ktoré budeme pri danej činnosti 
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potrebovať. Keď je úloha alebo činnosť splnená, presunieme pomôcky doprava, to je pre 

žiaka znamenie, že práca skončila. Aby  nám  žiaci  dobre  rozumeli,  je  nevyhnutné  hovoriť  

s  nimi  zrozumiteľne  a  jasne  v  krátkych  vetách.  Jednoduché slovné spojenia treba stále 

opakovať. Pri komunikácii je dôležité používať gestikuláciu. Ak žiak prejaví snahu o 

komunikáciu, reagujte okamžite: niekedy stačí len úsmev, pohladkanie či jedno slovo. 

Nezabúdajme, že postihnutým deťom trvá dosť dlho, kým zareagujú, takže im treba dopriať 

viac času. Nezameriavame sa len na výkony žiaka. Učiteľ sa má snažiť vstúpiť do sveta žiaka, 

pochopiť ho také, aké je. Žiak ešte nedokáže zovšeobecňovať, má konkrétne myslenie s 

využitím všetkých zmyslov. Učiteľ pomáha žiakom pracovať na zdokonaľovaní 

komunikačných schopností, aby sa mohli neskôr ľahšie orientovať v sociálnych situáciách, 

aby sa naučili, ako sa majú správať. Až keď dieťa pocíti, že je milované a prijímané také, aké 

je, keď sa bude v novom priestore a s novými ľuďmi okolo seba cítiť bezpečne, až vtedy ho 

môžeme viesť k postupnému uvedomovaniu si svojej hodnoty ako Božieho dieťaťa a k 

základnému vzťahu k Bohu, ako k  nášmu nebeskému Otcovi. Žiaci s mentálnym postihnutím 

v tomto veku vnímajú väčšie, výraznejšie prvky (pri práci s obrazom sa využíva obraz s 

jednou postavou, neskôr maximálne s tromi postavami). Predmety žiak skladá podľa 1 – 3 

znakov. Obrázok poskladá z 2 – 3 častí, dokáže pracovať s 3 – 5 dvojicami obrázkov. 

 

Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek 

 

Kľúčové pojmy: 

 zvonček, pravidlá, školský poriadok, naša trieda, orientácia v priestore školy, zariadenie 

školy  

– čo patrí do školy 

 

Obsah 

•    školské zvonenie, delenie času 

•    škola, trieda, lavica 

•    komunikácia v triede, v škole 

•    miestnosti školy, jej zariadenie 

 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: 

 S pomocou učiteľa opísať pravidlá školy. 

 

Afektívny cieľ: 

 Nadchnúť sa pre navštevovanie školy. 

 

Psychomotorický cieľ: 

Vytvárať návyk dodržiavania školských pravidiel: sedieť počas hodiny na svojom mieste, 

prihlásiť sa, orientácia v priestore. 

 

Žiak si osvojuje: 

•    vysvetliť význam školského zvonenia; 

•    rozoznať rôzne zvuky hodín a zvončekov; 

•    rozlíšiť čas práce a odpočinku; 

•    priradiť symboly dňa a noci; 

•    identifikovať svoju triedu a lavicu; 

•    spoznať svoju školu; 

•    pozdraviť sa, hlásiť sa, správne komunikovať; 
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•    opísať budovu školy, jej zariadenie; 

•    orientovať sa v priestore školy. 

 

 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

•    sa dorozumieva slovami i gestami. 

•    pozdraví sa, poďakuje, poprosí. 

•    rozširuje svoju slovnú zásobu a používa ju na dokonalejšiu komunikáciu. 

•    formuje si návyk správnej komunikácie počas vyučovania. 

•    osvojuje si modlitbu ako spôsob komunikácie s Bohom. 

•    neverbálne vyjadruje svoje pocity (verbálne s pomocou učiteľa). 

•    osvojuje si školské pravidlá. 

 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

•    vníma potrebu nadväzovania priateľských vzťahov. 

•    spoznáva svoje pracovné miesto v triede ako miesto bezpečia. 

 

Občianske kompetencie: 

•    pozoruje a spoznáva svoje pracovné prostredie – triedu a školu. 

•    orientuje sa v prostredí školy. 

 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

•    spoznáva, že v škole sa môže mnohému naučiť. 

•    aktívne si všíma, čo sa okolo neho deje. 

•    citlivo vníma vzťahy v škole. 

•    rozlišuje čas práce a odpočinku. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

•    prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich kamarátov a ich záľub. 

 

Prierezové témy 

Mediálna výchova: 

Žiak 

• deti si prakticky osvojujú jednoduché formy komunikácie, ako je pozdrav, prosba,   

     poďakovanie, ospravedlnenie sa. 

 

TÉMA: RODINA, JA A KAMARÁTI 

Žiaci  sa  v  tejto  téme  oboznamujú  s  úlohou  rodiny  a  jej  jednotlivých  členov,  

spoznávajú  a  preciťujú  nezastupiteľnú úlohu lásky, vzájomnej pomoci a priateľstva. Zistia, 

že rodina je prostredie, kde nachádzajú bezpečie, prijatie a lásku. Tu sa rodí nový život, 

rodina ho má ochraňovať a rozvíjať v každom smere. Citový  vývoj  je  spojený s 

uvedomovaním  si  seba  samého.  Žiak  sa  učí,  že  je  samostatný  jedinec,  že  má  telo,  

meno, že môže ovplyvňovať svoje okolie, svojich blízkych. V osobnosti žiaka sú položené 

základy toho, ako sa bude v budúcnosti vnímať, ako sa bude správať, nakoľko bude 
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sebavedomý. Bude spoznávať, že ľudia v rôznych situáciách prežívajú rôzne pocity, bude sa 

učiť, ako treba s nimi zaobchádzať. 

Z rodiny vychádza dieťa do nového prostredia – do školy, kde sa oboznamuje s novými 

ľuďmi, pravidlami, povinnosťami. Tu dieťa strávi väčšiu časť dňa, preto je potrebné, aby si 

toto prostredie obľúbilo, aby si v ňom našlo priateľov  a  cítilo  sa  v  ňom  bezpečne.  Má  sa  

naučiť  akceptovať  svojich  kamarátov  a  rozvíjať  s  nimi  priateľské vzťahy. Dieťa sa učí 

vytvárať si skupinovú identitu, do ktorej zahŕňa každého žiaka v triede. Vybranými 

aktivitami, založenými na pozitívnom osobnom zážitku, má učiteľ žiakovi pomôcť priblížiť 

toto prostredie, vnímať vzťahy medzi členmi rodiny, chápať dôležitosť rodiny, rozvíjať 

vedomie spolupatričnosti v rodine i v škole, vnímať všeobecné ľudské hodnoty, ako sú 

priateľstvo, láska, vzájomná pomoc, ochota a pod. Moderné vyučovanie má smerovať k 

rozvoju celého človeka, hovoríme o celistvej výchove, to znamená, že zapájame rozum, cit aj 

telo. Tomuto zámeru vo výraznej miere napomáhajú tvorivé praktické cvičenia, pohybové a 

didaktické hry, zážitkové predmety. Každé dieťa potrebuje lásku a bezpečie. Len vtedy sa 

odváži učiť sa nové veci, ak je uistené, že je milované. Na druhých ľuďoch sa učí, ako vyzerá 

hnev, šťastie, bolesť, prekvapenie. Zároveň sa učí, ako na prejavené pocity reagovať, napr. že 

treba potešiť človeka, ktorý je smutný. Žiak  sa  postupne  zoznamuje  s  jednoduchými  

náboženskými  pojmami,  ako  je  prežehnanie  sa,  zopakovanie  spontánnej prosby, 

vyjadrenie poďakovania. Učiteľ sprevádza žiaka na ceste objavovania láskavého Boha, ktorý 

stojí nad všetkým a od ktorého všetko máme. Je dobré mať mocného ochrancu a bezpečného 

sprievodcu na ceste života. Cez toto poznanie sa má dieťa naučiť vnímať radosť, prežívať ju, 

prijímať a rozdávať vo svojom okolí.  

Žiaci sa naučia slovami vyjadrovať svoje pocity smútku, hnevu, strachu, šťastia, radosti, 

bezpečia. Látková postavička Adam pomáha žiakom učiť sa hravou formou. Učiteľ si vopred 

zistí rodinné pomery svojich žiakov. Ak pochádzajú z neúplných rodín alebo ak o nich rodičia 

nejavia záujem, musí v témach o rodine vziať túto skutočnosť do úvahy a veľmi citlivo 

pristupovať k takýmto žiakom  i  k  príprave  samotnej  hodiny.  Je  samozrejmé,  že  v  týchto  

témach  musí  upraviť  aj  formulácie  svojich vyjadrení, činností, kladenia otázok. Učiteľ 

kladie jednoduché a jednoznačné otázky. 

 

Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek 

 

Kľúčové pojmy:  

rodina, mama, otec, dieťa, láska, pomoc, starostlivosť, kamarát 

 

Obsah 

•    mama a jej úloha 

•    otec a jeho úloha 

•    rodina a jej úloha 

•    dieťa – patrím do rodiny 

•    kamarát 

 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: 

 Slovne vyjadriť úlohy rodičov. Slovne vyjadriť úlohu rodiny. Slovne vyjadriť vlastnosti 

dobrého kamaráta. 

 

Afektívny  cieľ: 

Vytvárať  atmosféru  dôvery,  radosti  a  istoty.  Vážiť  si  pozitívne  vzťahy  doma  i  v  škole.  

Prejaviť záujem o budovanie kamarátskych vzťahov. 
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Psychomotorický cieľ: 

Spoločne vytvoriť rodinný dom /z lega, kociek, hračiek/. 

 

 

Žiak si osvojuje: 

•    slovne vyjadriť úlohy rodičov; 

•    slovne vyjadriť úlohu rodiny; 

•    pomenovať členov rodiny; 

•    vyjadriť vlastnosti dobrého kamaráta; 

•    prežívať pozitívne citové zážitky a vyjadriť ich navonok (objatie); 

•    slovne a gestami vyjadriť vďaku (rodičom); 

•    spoznávať vlastnú jedinečnosť (praktickými činnosťami); 

•    zopakovať krátku modlitbu; 

•    osvojiť si návyky zdvorilej komunikácie; 

•    vymenovať vlastnosti dobrého kamaráta; 

•    poznať meno svojho kamaráta; 

•    uplatňovať prejavy odpustenia a empatie; 

•    naučiť sa jednoduchú báseň; 

•    vyrobiť darček pre mamu (s pomocou učiteľa). 

 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

•    chápe obsah krátkeho textu a reaguje naň. 

•    pozdraví sa, poďakuje, poprosí. 

•    odpovedá na krátke a jasné otázky. 

•    neverbálne vyjadruje svoje pocity (verbálne s pomocou učiteľa). 

 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

•    intuitívne vníma bytostnú potrebu lásky. 

•    vníma rodinu ako miesto bezpečia. 

 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

•    poznáva a ochraňuje svoje najbližšie životné prostredie. 

 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

•    objavuje hodnotu rodiny. 

•    prejavuje svoje city voči najbližším. 

•    citlivo vníma vzťahy v rodine a v škole. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

•    prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich kamarátov a ich záľub. 

•    učí sa vnímavosti voči potrebám druhých. 

•    osvojuje si návyk pomoci a delenia sa. 
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TÉMA: PRÍRODA – BOŽIE DIELO 

Tento tematický celok ponúka témy týkajúce sa stvoreného sveta, živej a neživej prírody. 

Dieťa  sa  oboznamuje  s  týmto  svetom,  učí  sa  vnímať  a  obdivovať  krásu,  ktorú  

nevytvoril  človek,  krásu,  ktorú dostal od Boha ako dar. Zo začiatku hneď nehovoríme o 

Bohu. Všímame si prírodu okolo seba, vytvárame zážitok, ktorý má pripraviť cestu k Bohu. 

Prostredníctvom osobného zážitku a skúseností sú žiaci vedení k citlivosti k živým tvorom a k 

ich ochrane. Žiak sa učí rešpektovať životné prostredie, rastliny, zvieratá i ľudí. Učí sa 

prejavovať nadšenie a radosť z krásnych vecí v prírode. Nakoľko žiak má v tomto veku veľmi 

chudobný rečový prejav, učenie je postavené na zmyslovom vnímaní. Žiak ešte nedokáže 

logicky myslieť, na riešenie úloh využíva svoju osobnú skúsenosť a bezprostredné prežívanie. 

Preto prvoradou metódou v tomto ročníku je hra. Táto metóda totiž výrazne podporuje 

osobnostný a psychomotorický vývin žiaka. Témy  sú  spracované  antropologicky  s  

postupným  poukazovaním  na  duchovný  rozmer.  Učiteľ  náboženstva  má pred sebou jasný 

cieľ: viesť žiakov k tomu, aby si vytvorili k Bohu osobný vzťah. To sa však nedá dosiahnuť  

len v kognitívnej oblasti. Nesmie zabúdať na to, že musí osloviť celého žiaka – jeho rozum, 

cit i ruky (celistvá výchova), teda v maximálnej miere využíva zážitkové vyučovanie a 

tvorivosť pomocou rúk. V  tom  nám  pomáhajú  zážitkové  predmety,  ktoré  sa  zároveň  

stávajú  pred stupňom  chápania  symbolov.  Nimi  vzbudzujeme v žiakoch väčšiu dôveru a 

cez dôveru ich vedieme k viere. Tieto predmety musia mať vzťah k životu žiaka, musia 

súvisieť s vyučovacou témou a musia viesť k cieľu vyučovacej hodiny. Zážitkový predmet 

oslovuje zmysly dieťaťa: vidieť, cítiť vôňu, počuť, chutnať, dotýkať sa. Správny metodický 

postup pri práci so zážitkovými predmetmi prebúdza v deťoch citlivosť, pozornosť a úctu voči 

ľuďom a všetkému, čo nás obklopuje. Zvlášť v tejto téme vedie učiteľ žiakov k obdivu, k 

úžasu. Nedosiahne to však žiadnym príkazom. Skúša, aby sa žiaci učili prejaviť svoj citový 

zážitok aj navonok, aby sa ho naučili správne spracovať a v neposlednom rade aby sa naučili 

aj správne komunikovať so svojím prostredím. V tejto téme nezabúdame ani na 

muzikoterapiu. Žiaci, ktorí majú problém s komunikáciou, interakciou a sebvyjadrením 

prostredníctvom reči, môžu byť pozitívne motivovaní počúvaním hudby. Môžu tlieskať do 

rytmu, dupať, spievať rôzne riekanky, „hrať“ na ručne vyrobených „hudobných nástrojoch“, 

napr. to môžu byť plechovky naplnené semienkami a podobne. Pretože intraindividuálne, ale 

aj interindividuálne rozdiely medzi jednotlivými žiakmi môžu byť veľmi veľké, odporúčame, 

aby si učiteľ každú tému dôkladne preštudoval a upravil podľa mentálneho postihu žiakov v 

svojej triede. Zásada sv. Hildegardy z Bingenu hovorí, že všetko pozemské je podobenstvom 

božského. Ak budeme mať toto na pamäti, môžeme ku každej téme pristupovať z perspektívy 

viery. Učiteľ sa tak môže stať sprievodcom detí na ceste objavovania neviditeľného, ale 

milujúceho Boha. Erik Läufer povedal: „Kto sa chce naučiť niečo o Bohu, nech si všíma 

prírodu.“ Učiteľ  pomáha  žiakom  odkrývať  Boha  –  Lásku,  ktorá  prijíma  a  

bezpodmienečne  miluje  každého  človeka.  Ak  tento vzťah bezpodmienečného prijatia dieťa 

pocíti od učiteľa, bude to najlepšia cesta budovania osobného vzťahu dieťa – nebeský Otec. A 

toto je cesta ťažká a náročná aj pre učiteľa. Vo vedomí, že tou správnou cestou je pre nás 

Ježiš, nech vás povzbudia slová kardinála Newmanna: „Som povolaný niečo robiť, niečím 

byť, na čo nie je povolaný nikto iný na zemi.“ 

 

Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek 

 

Kľúčové pojmy:  

príroda, život, zvieratá, obdiv, krása 
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Obsah 

•    rozmanitosť a krása prírody 

•    rôzne plody prírody 

•    zvieratá v prírode 

•    rastliny v prírode 

•    voda a jej dôležitosť 

 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: 

 Pomenovať, čo patrí do prírody. 

 

Afektívny cieľ: 

Vnímať a obdivovať krásu prírody. 

 

Psychomotorický  cieľ: 

Pomenovať  a  priradiť  prírodné  materiály.  Formovať  návyk  modlitby  vďaky  za  krásu  

stvorenstva. 

 

Žiak si osvojuje: 

•    vymenovať časti prírody; 

•    rozoznávať zvuky prírody; 

•    spolupracovať pri tvorbe plagátu; 

•    pomenovať rôzne druhy ovocia a zeleniny; 

•    priradiť k stromu správny druh ovocia; 

•    rozoznávať jednotlivé zvieratá; 

•    pomenovať zvieratá podľa ukážky; 

•    priradiť k sebe zvieratká podľa druhu; 

•    napodobniť pohyb a zvuk zvieratka; 

•    rozlíšiť mláďatká zvierat; 

•    pomenovať tri druhy kvetov; 

•    naučiť sa jednoduchú riekanku; 

•    rozoznať zvuky vody; 

•    opakovať rytmus tlieskaním; 

•    vytvoriť z vykladacieho materiálu krajinku s vodou; 

•    identifikovať sa so zvieratkom; 

•    vnímať modlitbu vďaky, chvály za prírodu – Božie dielo. 

 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

•    chápe obsah krátkeho textu a reaguje naň. 

•    napodobňuje zvuky, pohyby, gestá. 

•    oceňuje dobré vlastnosti spolužiaka. 

•    s pomocou učiteľa vyjadrí vďačnosť. 

•    odpovedá na krátke a jasné otázky. 

•    neverbálne vyjadruje svoje pocity (gestami, mimikou, zvukovým prejavom). 
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Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

•    vníma potrebu chrániť prírodu a život v nej. 

•    vníma prírodu ako vzácny dar od Boha. 

 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

•    poznáva a ochraňuje svoje najbližšie životné prostredie. 

 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

•    vníma hudbu a pohyb. 

•    prejavuje obdiv a úctu k prírode. 

•    citlivo reaguje na živé tvory v prírode. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

•    učí sa vnímavosti voči prírode a živým tvorom. 

•    osvojuje si návyk ochrany prírody. 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova: 

Žiak 

•    prostredníctvom poznávania prírody si deti vytvárajú pozitívny vzťah k všetkému živému, 

čo patrí do prírody. Učia sa prírodu obdivovať a chrániť. 

 

DOPLNKOVÉ TÉMY 

V tomto tematickom celku sú vybrané základné náboženské témy podľa liturgického roka. V 

predchádzajúcich hodinách sme žiakom vytvárali bezpečný priestor, naučili sme ich určitým 

pravidlám, rozvíjali sme komunikáciu, vzťahy, snažili sme sa vybudovať u nich dôveru, pocit 

istoty a prijatia takých, akí sú. Teraz môžeme na tejto prirodzenej rovine začať budovať 

základy náboženského vyučovania. Náboženské pojmy opisujeme veľmi jednoducho, 

nepoužívame teologický slovník. Aj keď sa môžu zdať niektoré  témy  pre  tieto  deti  ťažké,  

vychádzame  vždy  z  antropológie,  z  toho,  čo  je  dieťaťu  známe.  To  je  základné pravidlo 

– vychádzať zo skúseností žiakov, predkladať im biblické udalosti primerane veku a v našom 

prípade aj primerane ich mentálnemu postihu. Tak umožníme žiakom prijímať evanjeliové 

posolstvo v primeranej forme, prirodzene a radostne. Reč  nám  umožňuje  dorozumievanie  

sa  s  druhými.  Aj  malé  dieťa  vníma  reč,  lebo  ju  počuje  okolo  seba.  Prostredníctvom 

reči si uvedomuje seba samého. Tak isto dieťa vníma aj náboženskú reč, modlitbu, gestá, 

pohyby, spievanie. Je prirodzené, že dieťa sa učí napodobňovaním – a platí to aj pre 

náboženskú reč. Keď sa žiaci naučia rozprávať a vnímajú obsah textov, napríklad rozprávok, 

začíname aj s pravidelnou modlitbou. Prvoradé miesto tu má spontánna modlitba: učíme 

žiakov ďakovať za všetko, čo máme, čo prežívame. Nezabúdajme na aktualizáciu modlitby 

podľa konkrétnej situácie. Žiakov do modlitby nikdy nenútime. Trpezlivosť je naším hlavným 

prikázaním. Láska je jedinou správnou metódou, ktorou budeme žiakov privádzať k Bohu. 

 

Časová dotácia: 13 edukačných jednotiek 

 

Kľúčové pojmy:  

anjel, Alžbeta, Panna Mária, Betlehem, Mikuláš, Ježiš, králi, kríž 
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Obsah 

•    anjeli a ich úloha 

•    Mikuláš – človek s dobrým srdcom 

•    očakávanie a narodenie Ježiša 

•    putovanie mudrcov z východu 

•    znamenie kríža a prázdneho hrobu 

•    modlitba s Máriou 

 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Pomenovať udalosti liturgického roka. Zdôvodniť potrebu slávenia udalostí 

liturgického roka. S pomocou učiteľa interpretovať konanie ľudí v biblickom príbehu. 

 

Afektívny cieľ: 

Vnímať náboženskú reč. Nadchnúť sa pre oslavu Boha. Prejaviť záujem o komunikáciu s 

Bohom v modlitbe. 

 

Psychomotorický cieľ: 

 Formovať návyk modlitby a slávenia. Rozvíjať náboženskú reč pomocou spevu, modlitby, 

gesta. 

 

Žiak si osvojuje: 

•    opísať anjela strážneho a oceniť jeho ochranu; 

•    spoznať Pannu Máriu ako Ježišovu matku; zopakovať časť modlitby Zdravas’, Mária; 

•    opísať ženu čakajúcu dieťa; 

•    s pomocou učiteľa reprodukovať príbeh o sv. Mikulášovi; 

•    opísať adventný veniec; 

•    pomenovať mesto narodenia Ježiša; 

•    opísať postavy v jasličkách; 

•    s pomocou učiteľa rozprávať o putovaní troch kráľov; 

•    pomenovať spôsoby cestovania v Ježišových časoch; 

•    zaspievať časť koledy; 

•    vymenovať, čo môže byť darom; 

•    poskladať obraz – puzzle; 

•    spoznať kríž a povedať, aký to je symbol; 

•    opísať obraz zmŕtvychvstania Ježiša; 

•    povedať, čo je modlitba; 

•    spoznať ruženec a povedať, na čo slúži. 

 

PROCES 

Učenie a rozvíjanie osobnosti mentálne postihnutých je zložitý proces, ktorý nemožno 

obmedziť len na získavanie vedomostí v kognitívnej oblasti. Ľudia s mentálnym postihnutím 

a zvlášť deti potrebujú našu lásku, záujem a ochotu venovať im svoj čas 

a porozumenie.Predmet náboženská výchova sa  vyučuje aj na špeciálnych základných 

školách.  

Vo vyučovaní náboženskej výchovy má učiteľ priestor na rozvíjanie osobnosti 

a náboženského uvedomenia mentálne postihnutých žiakov. Mentálne postihnuté deti vedia 

byť prítulné, aj keď svoju vďačnosť nevedia vždy verbalizovať. Vo vyučovacom procese 
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doporučujeme kombinovať pripravené aktivity i spontánne príležitosti a tak vytvárať vhodné 

prostredie pre vzájomné spoznávanie, ktoré v deťoch podnecuje rozvoj zmyslu pre 

kamarátstvo, súcit, spoluprácu. 

Vzhľadom na pomalé tempo práce, krátkodobú pozornosť, rýchlu unaviteľnosť sa vyžaduje 

individuálny prístup ku každému dieťaťu. Z hľadiska typu hodiny sa odporúča kombinovaný 

typ.  
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2. ROČNÍK 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU (NBV) 

Obsah ročníkovej témy pre 2. ročník je „Cesta za svetlom“.  

Základným symbolom je SVETLO. V tomto ročníku pracujeme so symbolom svetla: slnko, 

svieca ako symboly Ježiša Krista: „Ja som svetlo sveta.“  

Na lepšie uchopenie významu symbolu ho rozvíjame v štyroch rovinách: 

 

Vecná rovina (čo symbol hovorí sám o sebe): svetlo slnka, sviece..., môžeme pozorovať jeho 

žiaru, farbu, teplo, intenzitu osvetlenia, umožňuje nám vidieť v tme... 

 

Subjektívna rovina (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním skúsenosť): svetlo sviece mi 

pripomína domov, rodinné oslavy, modlitbu, svetielka na vianočnom stromčeku mi 

pripomínajú detstvo, rodinnú pohodu... 

 

Objektívna rovina (čo symbol hovorí nám): svetlo odkrýva to, čo schováva tma, svetlo dáva 

odvahu, ukazuje cestu (legenda o sv. Lucii) 

 

Náboženská rovina (čo nám symbol hovorí o skúsenosti Boha a človeka): Ježiš je pre nás 

svetlo aj nás pozýva, aby sme sa stali svetlom pre iných. 

 

CIELE 
 

- Viesť žiakov k spoznávaniu Boha – Otca ako toho, kto tvorí svet a každého človeka  

z  lásky.  

- Spoznávať milujúceho Otca prostredníctvom vnímania a pozorovania stvorených vecí, 

vzťahov medzi ľuďmi: budovaním priateľstva medzi rovesníkmi a rozvíjaním 

osobného vzťahu k Ježišovi ako k dobrému priateľovi  (návyk modlitby). 

 

OBSAH 
 

TÉMA: MILUJÚCI OTEC STVORIL VŠETKO 

Ročníková téma je zameraná na spoznávanie Boha ako starostlivého Otca, ktorý miluje ľudí, 

a preto im dal do užívania krásny svet a k tomu veľa schopností a možností, ako ho ďalej 

skrášľovať a chrániť. 

Žiakov vedieme k pozorovaniu a vnímaniu okolitého sveta. Nadväzujeme na to, čo už vedia o 

prírode z prvého ročníka, ďalej rozvíjame obdiv, úžas, rešpekt, nadšenie a radosť z krásnych 

vecí v prírode. Všetky tieto schopnosti prebúdzajú v deťoch vďačnosť a schopnosť zamýšľať 

sa nad viditeľným svetom, poznávať ho a vstupovať doň. Prírodu obdivujú ako veľké dielo 

Boha, ktoré človek nedokáže vytvoriť. Učia sa rozlišovať veci stvorené Bohom a veci 

vytvorené človekom, pričom vnímajú ich hodnotu a účelnosť. Prejavujú vďaku a obdiv za to, 

čo dokáže urobiť človek, za jeho schopnosti. Prostredníctvom tvorivej práce s prírodnými 

materiálmi posilňujeme u detí úžas nad silou ukrytou v semienku, vedieme k vyjadreniu 

vďaky za bohatosť a štedrosť prírody, k obdivu nad šikovnosťou ľudských rúk, rozvíjame 

kreativitu v psychomotorickej oblasti, disponujeme žiakov k vytvoreniu ticha ako dôležitého 

predpokladu objavovania toho, čo je skryté, rozvíjame postoj vďačnosti voči milujúcemu 

Otcovi – Stvoriteľovi, oslavujeme ho ako trojjediného Boha (v modlitbe Sláva Otcu a  
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v prežehnávaní). Osobná skúsenosť a bezprostredné prežívanie je najlepšou cestou k učeniu a 

k získavaniu uvedomelých kresťanských postojov. 

 

Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek 

 

Kľúčové pojmy:  

príroda, život, obdiv, krása, ruky, práca 

 

Obsah 

• príroda ako dielo stvorenia 

• pozorovanie prírody (vychádzky) – rozlišovanie ročných období 

• zbieranie a stvárňovanie prírodných materiálov 

• dary prírody, produkty na jedenie, poznať kolobeh života (semienko) 

• veci vytvorené človekom – rozlišovanie od vecí stvorených 

• ruky človeka ako dar – praktická činnosť, vďačnosť 

• obdiv a vďaka vyjadrené v modlitbe, v prežehnaní 

• svetlo a tma, život vo svetle a v tme 

• ticho – predpoklad sústredenia a objavu niečoho nového 

 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Rozlišovať medzi vecami stvorenými milujúcim Otcom a vecami, ktoré 

vytvorili ľudia. 

 

Afektívny cieľ: Vnímať a oceniť hodnotu vecí stvorených a vytvorených. 

 

Psychomotorický cieľ: Vyznačiť na obrazoch (mapách) veci stvorené a vytvorené.  

Formovať návyk prežehnania. 

 

Žiak si osvojuje: 

• rozlíšenie a vyznačovanie veci stvorených a vytvorených; 

• tvorivú spoluprácu; 

• postoj stíšenia a vytvárania ticha; 

• postoj obdivu a vďaky; 

• stvárňovanie pomocou mäkkých materiálov a vykladacieho materiálu; 

• pozorovanie učiteľa počas modlitby; 

• návyk prežehnania (imitáciou); 

• pozorovanie prírody (úžas, obdiv v modlitbe). 

 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• postupne sa dorozumieva slovami i gestami (aktívne i pasívne). 

• pozdraví, poďakuje, poprosí. 

• formuje si návyk správnej komunikácie.  

• pomenuje predmet, jav, činnosť. 

• postupne si osvojuje modlitbu ako spôsob komunikácie s Bohom. 

• osvojuje si prežehnanie. 

• neverbálne vyjadruje svoje pocity (verbálne pocity s pomocou učiteľa). 

• nadväzuje rozhovor v kolektíve. 
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Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• rozvíja vzťah k milujúcemu Otcovi. 

 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

• pozoruje a spoznáva vzťahy v kolektíve. 

• poznáva svoje najbližšie životné prostredie. 

• postupne sa orientuje v čase. 

 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• aktívne si všíma, čo sa okolo neho deje. 

• prejavuje úctu k prírode a k životu v nej. 

• manipuluje s obrázkami podľa pokynov. 

• oboznamuje sa s prírodným materiálom. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• prejavuje záujem o spoznávanie svojich rovesníkov a ľudí okolo seba. 

• hrá sa s rovesníkmi. 

• napodobňuje činnosť dospelého (upratovanie hračiek). 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova: 

Žiak 

• poznáva a obdivuje prírodu ako dielo nebeského Otca – Stvoriteľa, rozlišuje veci vytvorené     

človekom, rozvíja v sebe postoj úžasu a vďaky za silu života v prírode i za človeka, ktorý       

dokáže vyrobiť veľa vecí, citlivo zaobchádza s prírodnými materiálmi, triedi ich, obdivuje a    

rôznym spôsobom stvárňuje. 

 

TÉMA: SOM NA SVETE Z LÁSKY 

Téma je zameraná na uvedomenie si vlastnej jedinečnosti, spoznávanie svojich schopností, 

objavovanie dôležitosti rodiny. Na budovanie správnej predstavy o Bohu, ako aj na vytváranie 

vzťahu k nemu sú dôležité ľudské vzťahy. Cez vzťahy sa žiak učí prijímať Božiu lásku a 

odpovedať na ňu, lebo aj viera a náboženstvo je vzťah, a to vzťah s Bohom (vzťah 

spoločenstva). Objavovaním svojich schopností žiak spoznáva hranice človeka (rozlišovanie 

dobra od zla). Podľa veku a osobného mentálneho rozvoja poznáva žiak potrebu komunikácie 

s členmi rodiny, objavuje dôležitosť komunikácie medzi Bohom a ľuďmi a ľuďmi navzájom: 

praktické osvojenie pozdravu, schopnosť načúvať, žiadať a poskytnúť odpustenie, prejaviť 

vďaku, ospravedlnenie. Uspokojenie základnej potreby – byť prijímaný a milovaný aj  

v novom prostredí – umožňuje aj žiakovi s mentálnym postihnutím svojím spôsobom 

vstupovať do komunikácie s Bohom, len mu treba pomôcť, aby sa naučilo vo svojom srdci 

Boha chváliť, prosiť ho či ďakovať mu. Tak si k nemu môže postupne vytvárať osobný vzťah 

ako k milujúcemu Otcovi. 

Cieľom témy je osvojiť si vonkajšie prejavy lásky, vnímať hodnotu rodiny, oceniť prejavy 

lásky. Formovať návyk prosby, poďakovania sa. Rozvíjať komunikáciu v rodine, vážiť si 

hodnotu domova, rodiny, vnímavosť na dar života, objaviť svoju jedinečnosť, reagovať na 

potrebu pomáhať. 
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Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek  

 

Kľúčové pojmy:  

rodina, láska, bezpečie, komunikácia, život, sociálna adaptácia 

 

Obsah 

• ja a moja rodina, starostlivosť, pomoc, vzťahy 

• vzťahy v rodine, empatia (prejavy lásky) 

• učím sa podeliť, pomôcť, poďakovať, poprosiť 

• komunikácia v rodine, s Bohom 

• svetlo, život a bezpečie domova 

• dieťa – nový život, radosť a dar 

• predstaviť seba (meno), spolužiaci (oslovovanie) 

• slávenie nedele v rodine 

 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Slovne vyjadriť prejavy lásky. 

 

Afektívny cieľ: Oceniť prejavy lásky. Vnímať hodnotu rodiny. 

 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk prosby, poďakovania. 

 

Žiak si osvojuje: 

• základy komunikácie: predstaviť sa, pozdraviť sa, poprosiť, poďakovať, osloviť; 

• počúvanie a následné reprodukovanie počutého textu s pomocou učiteľa; 

• základy neverbálnej imitácie – prežehnanie; 

• slovné vyjadrenie prejavov lásky;  

• potrebu pomáhať, vnímavosť voči druhým; 

• pozitívnu reakciu na starostlivosť rodičov; 

• pozitívnu komunikáciu v rodine; 

• rozvíjanie komunikácie s Bohom – modlitba, slávenie nedele. 

 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• dorozumieva sa slovami i gestami: formuluje jednoduché vety, odpovedá na otázky. 

• pozdraví sa, poďakuje, poprosí, osloví – formuje si návyk správnej komunikácie. 

• osvojuje si modlitbu ako spôsob komunikácie s Bohom. 

• osvojuje si prežehnanie. 

• neverbálne vyjadruje svoje pocity (verbálne s pomocou učiteľa). 

• orientuje sa v čase a priestore. 

 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• vníma potrebu komunikácie s Bohom. 

• vníma dôležitosť a hodnotu rodiny. 

 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

• pozoruje a spoznáva vzťahy v rodine a v kolektíve školy. 
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• predstaví sa svojím menom. 

 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• aktívne si všíma, čo sa okolo neho deje. 

• reprodukuje jednoduchú melódiu, zvuk. 

• poznáva blízke okolie. 

• opakuje rytmické riekanky. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• pozná úlohu rodiny. 

• oceňuje starostlivosť rodičov. 

 

Prierezové témy 

Mediálna výchova: 

Žiak  

• objavuje dôležitosť komunikácie medzi ľuďmi (pozdrav, prejavenie vďaky, ospravedlnenia 

a ľútosti – slovami  

i gestami) navzájom, medzi človekom a Bohom (modlitba, prežehnanie) i medzi členmi 

rodiny. 

 

TÉMA: ĽUDIA OKOLO MŇA 

Cieľom tretej témy je priblížiť stvorenie prvých ľudí, ich úlohu vo svete: žiaci pomenujú 

Darcu života, vyjadria vďaku za život, za to, že sa môžu navzájom podeliť so všetkým, čo je v 

našom živote krásne, ale aj ťažké. Ďakujú za schopnosť vzájomne sa poznávať, rozprávať sa, 

pomáhať si a prijímať jeden druhého takého, aký je. 

 

Získavajú aj prvé vedomosti o anjeloch. Našou úlohou je budovať o nich správnu predstavu. 

Podľa Svätého písma sú anjeli v Božej službe pre človeka. Z Božej vôle sú poverení stáť pri 

nás. A v službe pre druhého sú aj tí „anjeli bez krídel“. K takejto službe chceme priviesť aj 

deti. Anjelov poznali ľudia už v starých kultúrach a náboženstvách. Chápali ich ako nebeské 

bytosti a dávali im rôzne mená, napr. Boží muž, pomáhajúci Posol, Strážca, večne Bdejúci, 

kniežatstvá, panstvá a mocnosti a pod. Boh zasahuje do nášho života prostredníctvom svojich  

vyslancov, to je pravda podľa Svätého písma a tejto pravde chceme učiť aj naše deti. Anjeli 

jestvujú a pôsobia nielen v nebi, ale aj medzi nami. Boh k nám postavil anjelov z lásky. 

Stretnúť anjela nie je v našej moci. Našou úlohou je pestovať zmysel pre zachytenie ich hlasu 

vo svedomí, výchova k obráteniu a bdelosti, zmysel pre duchovné dimenzie. Nezabudnime, že 

deti majú k anjelom blízko: „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto 

maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý 

je na nebesiach.“ (Mt 18,10) 

 

Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek 

 

Kľúčové pojmy:  

človek, milujúci Otec, anjel, duchovný priateľ, neposlušnosť 
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Obsah 

• prví ľudia – stvorenie 

• ľudia okolo mňa – úcta, pozdrav, pomoc 

• rovesníci – vzťahy, hry 

• neposlušnosť – pojem zla, odprosenie 

• anjel strážca – duchovný priateľ 

 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Opísať obrazy vyjadrujúce stvorenie človeka. Reprodukovať modlitbu 

k anjelovi strážcovi. Slovne vyjadriť odprosenie.  

 

Afektívny cieľ: 

Vnímať pomoc anjela strážcu. Rozvíjať schopnosť spolupráce v kolektíve. 

 

Psychomotorický cieľ: 

Formovať návyk odprosenia. Zapojiť sa do hry v kolektíve. 

 

Žiak si osvojuje: 

• slovný prejav odprosenia; 

• postoj úcty k ľuďom – pozdrav; 

• postoj vďaky za život; 

• postoj priateľstva k anjelovi strážcovi – dôvera, modlitba; 

• porozumie príbehu o stvorení človeka; 

• na príkladoch rozlíši dobro od zla. 

 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• objavuje zmysel symbolickej reči. 

• verbálne vyjadruje svoje pocity. 

• ukazovanie používa ako prostriedok voľby. 

• vedie jednoduchý dialóg. 

 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• rozlíši vinu a vie si ju priznať. 

• vníma anjela ako priateľa a ochrancu. 

• rozvíja expresívne vyjadrovanie svojich potrieb symbolmi. 

 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

• je empatický na potreby druhého človeka. 

 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• rozvíja v sebe postoj úcty k ľuďom. 

• pomocou príbehov formuje postoje a prejavy ohľaduplnosti a tolerancie. 

• intuitívne vníma symbolickú reč. 
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Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• rozvíja sociálne spôsobilosti pri spolupráci v kolektíve. 

• nadväzuje sociálne interakcie prostredníctvom hudby. 

• rieši konfliktnú situáciu v triede (s pomocou). 

• porovnáva dobré a zlé správanie. 

 

TÉMA: PRIATEĽ JEŽIŠ 

V tejto téme predstavujeme osobu Ježiša ako dobrého syna a priateľa, ako pozitívny vzor 

hodný nasledovania. Prostredníctvom príbehu o priateľstve medzi malým chlapcom 

Marcelinom a Ježišom, chceme nadchnúť žiakov pre objavenie vzácneho daru – priateľstva  

s Ježišom.  

 

Prostredníctvom práce so symbolom svetla vo všetkých rovinách vedieme žiakov  

k intuitívnemu vnímaniu Ježiša ako svetla, ktoré prináša do života človeka nádej a radosť. 

 

Modelové situácie v príbehoch majú za cieľ povzbudiť žiakov k budovaniu osobného vzťahu 

s Ježišom prostredníctvom modlitby. Na to je potrebné naučiť sa vnímať ticho ako dôležitý 

predpoklad načúvania vnútorného hlasu. 

 

Časová dotácia: 4 edukačné jednotky 

 

Kľúčové pojmy: 

priateľ, priateľstvo, modlitba, Ježiš, deti 

 

Obsah  

• priatelia (vzťahy, dobrý priateľ) 

• Ježiš – dobrý priateľ detí 

• Ježišovo detstvo 

• Ježiš – dobrý syn, poslušnosť 

 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: S pomocou učiteľa slovne vymenovať vlastnosti Ježiša – dobrého Syna, 

dobrého priateľa. 

 

Afektívny cieľ: Prejaviť záujem o zdieľanie pozitívnych citových zážitkov so spolužiakmi. 

 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk slovného vyjadrenia troch božských osôb–

prežehnanie. Formovať postoj stíšenia sa počas modlitby. 

 

Žiak si osvojuje: 

• vymenuje Ježišove vlastnosti; 

• zdieľa pozitívne citové zážitky so spolužiakmi; 

• osvojuje si postoj stíšenia sa počas modlitby; 

• prežehná sa s pomocou; 

• obdivuje pozitívny vzor – Ježiša; 

• rozvíja pocit spolupatričnosti ku kolektívu; 

• rozvíja intuitívne vnímanie skutočnosti pomocou symbolu. 
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Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• aktívne a so záujmom počúva. 

• chápe obsah počutého, reaguje na otázky. 

• slovne i gestom vyjadrí tri božské osoby – prežehnanie. 

 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• prežíva atmosféru slávenia v rodine i v kostole. 

• objaví hodnotu priateľstva s Ježišom. 

• formuje návyk pravidelnej modlitby. 

• formuje návyk stíšenia sa pred modlitbou a prežehnaním. 

 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

• disponuje sa na potrebu pomáhať. 

 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• intuitívne vníma obrazy a symboly. 

• zapája sa do jednoduchých hier spojených so spevom – rytmizovanie. 

• opísaný predmet výtvarne spracuje. 

• kreslí pri hudbe. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• spoznáva Božiu rodinu – spoločenstvo farnosti. 

• rozvíja pocit spolupatričnosti ku kolektívu. 

• uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti. 
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3. ROČNÍK 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU (NBV) 

Obsah ročníkovej témy je „Cesta poznania lásky“.  

Žiaka charakterizuje túžba po láske. Základná potreba byť prijímaný a milovaný ho stimuluje 

k spoznávaniu okolitého sveta, nad ktorým dokáže žiak žasnúť. Žiak v úžase objavuje krásu a 

jedinečnosť seba a sveta.  

Ročníková téma zameraná na cestu poznania lásky umožňuje žiakovi spoznávať starostlivého 

Boha, ktorý miluje ľudí. Boha, ktorý posiela svojho Syna, a ten buduje spoločenstvo lásky, do 

ktorého sme všetci pozvaní aj prostredníctvom sviatosti krstu. Pre jeho správnu predstavu 

Boha, ako aj vzťah k nemu, sú dôležité všetky ľudské vzťahy. Práve cez ne sa dieťa učí 

prijímať Božiu lásku a odpovedať na ňu. Základným symbolom tretieho ročníka je STROM.  

Pre lepšie uchopenie významu symbolu ho rozvíjame v štyroch rovinách: 

 

Vecná rovina (čo symbol hovorí sám o sebe): veľký, malý, ihličnatý, listnatý, rastie v lese,  

v záhrade, zakorenený... 

 

Subjektívna rovina (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním skúsenosť): strom, na ktorý som 

vyliezol, z ktorého som spadol, ktorý som kreslil, o ktorý som sa staral, z ktorého som oberal 

ovocie... 

 

Objektívna rovina (čo symbol hovorí nám): strom je darom pre všetkých, na jeseň nám dáva 

ovocie, v lete tieň a vánok, poskytuje úkryt pre zvieratká, dáva ochranu... 

 

Náboženská rovina (čo nám symbol hovorí o skúsenosti Boha a človeka): človek ako strom, 

strom života v raji, kríž ako strom života.. 

 

CIELE 
 

- Objaviť rozmer lásky a vďačnosti vo vzťahu k Bohu.  

- Získať vedomosti o diele stvorenia ako výsledku lásky milujúceho Otca k ľuďom.  

- Spoznať život Ježiša – Božieho Syna – a vnímať jeho pôsobenie na zemi ako výraz 

lásky Boha k ľuďom.  

- Prejaviť záujem o budovanie a rozvíjanie vzťahov – prijímať a rozdávať lásku.  

- Prejaviť úctu k Božiemu menu a rozvíjať osobný vzťah k Ježišovi – návyk modlitby a 

účasti na svätej omši.  

 

OBSAH 
 

TÉMA: MILUJÚCI OTEC K NÁM HOVORÍ CEZ DIELO STVORENIA 

V prvej téme jednoducho predstavujeme biblický príbeh stvorenia. Poukazujeme na krásu 

stvoreného sveta, cez ktorú nám chce Boh Otec vyjadriť svoju lásku. Vedieme žiakov  

k obdivu stvorenstva a formujeme návyk jednoduchej modlitby ako prejavu vďaky. Žiaci sa 

učia základným postojom počas modlitby. 

Počas témy praktizujeme jednoduché cvičenia, ktoré vedú k obdivu, úžasu. Je vhodné v tejto 

téme využiť aj konkrétny pobyt v prírode. Podľa možnosti si urobiť krátku vychádzku.  

V téme využívame aj jednoduchú zručnosť žiakov, kde si môžu prostredníctvom dostupných 

materiálov vyrobiť predmet stvorenstva, ktorý obdivujú. 
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Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek 

 

Kľúčové pojmy: 

príroda, stvorenie, život, obdiv, milujúci Otec 

 

Obsah: 

• svet je Božím dielom – biblický príbeh stvorenia 

• môj postoj k dielu stvorenia – vďačnosť, správne využívanie darov prírody, ochrana prírody  

   a jej zdrojov 

• prejavy a postoje vďaky voči nebeskému Otcovi a jeho dielu – vlastná modlitba, kresťanský            

   pozdrav vďaky (Pán Boh zaplať), pokľaknutie, sedenie, státie 

• dary prírody – vďačnosť za ne, správne využívanie 

• obdiv a vďaka vyjadrené v modlitbe, v prežehnaní 

 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblický príbeh stvorenia. Slovne vyjadriť, že svet je Božím 

darom.  

 

Afektívny cieľ: Vážiť si dary prírody, prácu ľudí. 

 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk prejavov vďačnosti k Bohu, k rodičom. S pomocou 

učiteľa poskladať obrazy biblického príbehu stvorenia. Obdiv a vďaku vyjadriť v modlitbe. 

 

Žiak si osvojuje: 

• rozprávanie vlastnými slovami – reprodukcia; 

• tvorivú spoluprácu v skupine; 

• postoj stíšenia sa a vytvárania ticha; 

• postoj obdivu a vďaky; 

• stvárňovanie pomocou mäkkých materiálov a vykladacieho materiálu; 

• návyk prežehnania a opakovania modlitby (imitáciou); 

• pozorovanie prírody (postoj ochrancu); 

• úžas, obdiv, vďačnosť Bohu za svet. 

 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• postupne si osvojuje modlitbu ako spôsob komunikácie s Bohom. 

• prehlbuje a rozvíja dorozumievanie slovami i gestami. 

• zapája sa do komunikácie v kolektíve. 

• rozširuje si slovnú zásobu (reprodukcia biblického príbehu). 

 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• rozvíja a prehlbuje svoj vzťah k milujúcemu Otcovi. 

• buduje vzťahy lásky a dôvery v rodine, v škole. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• je empatický. 
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• spolupracuje s rovesníkmi v kolektíve. 

• napodobňuje činnosť dospelého.  

• prejavuje záujem o priateľské vzťahy. 

 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• prejavuje úctu k prírode a k životu v nej. 

• manipuluje s obrázkami podľa pokynov. 

• daktilne sa oboznamuje s prírodným materiálom. 

 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

• poznáva svoje najbližšie životné prostredie. 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova: 

Žiak 

• poznáva a obdivuje prírodu ako dielo nebeského Otca – Stvoriteľa, váži si dary prírody.  

• rozvíja v sebe postoj úžasu a vďaky za silu života v prírode.  

• chápe potrebu ochrany prírody a životného prostredia, citlivo zaobchádza s prírodnými  

    materiálmi, obdivuje ich. 

• vníma starostlivosť Boha o svet. 

 

TÉMA: MILUJÚCI OTEC K NÁM HOVORÍ CEZ JEŽIŠA 

V druhej téme veľmi jednoducho chronologicky predstavujeme život Ježiša Krista, 

milovaného Syna Boha Otca. Dôraz kladieme na vzťah Ježiša a Márie, Ježišovej matky.  

Na záver sa zaoberáme tajomstvom vykúpenia, ale len okrajovo, pretože tento obsah 

rozvíjame v ďalších ročníkoch.  

U žiakov rozvíjame schopnosť identifikácie s biblickými postavami a reprodukovanie textu 

pomocou dramatizácie, pohybu, tanca. 

 

Časová dotácia: 8 edukačných jednotiek 

 

Kľúčové pojmy: 

Ježiš – Boží Syn, verejný život a tajomstvo vykúpenia  

 

Obsah 

• zvestovanie, návšteva Panny Márie u Alžbety 

• narodenie Ježiša 

• obetovanie Ježiša v chráme, jeho detstvo 

• Ježišov verejný život – krst, zázraky (svadba v Káne), priateľ detí 

• tajomstvo vykúpenia – posledná večera, krížová cesta, zmŕtvychvstanie 

 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Získať vedomosti o živote Ježiša – Božieho Syna. Slovne vyjadriť hodnotu 

Ježišovej matky a jej poslania. Na základe biblického príbehu zvestovania predstaviť Máriu 

ako matku Ježiša Krista. 

 

Afektívny cieľ: Vnímať osobu Ježiša ako dar od nebeského Otca. Slovne (modlitbou) prejaviť 

Ježišovi vďaku za jeho dar vykúpenia. Prejaviť záujem o živý vzťah s Ježišom. 



Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie 

90 

 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať schopnosť identifikácie, pohybovej pamäte, reprodukovania 

obsahu textu pomocou dramatizácie, práce s vykladacím materiálom, modelovaním, 

pohybovými hrami, tancom. 

 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• slovne vyjadruje svoje pocity. 

• slovne vyjadruje vďaku. 

• diskutuje (s pomocou učiteľa) o udalostiach z Ježišovho života. 

• reprodukuje krátky príbeh. 

• s pomocou učiteľa formuluje modlitbu na konkrétny úmysel. 

• vníma prežehnanie ako začiatok komunikácie s Bohom. 

 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• intuitívne vníma krásu umenia na obrazoch. 

• vyjadruje sa pohybom a tancom. 

• intuitívne vníma posolstvo biblického textu. 

• rozvíja svoju fantáziu a kreativitu pomocou tvorivých cvičení. 

 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• buduje osobný vzťah k Ježišovi. 

• vníma ho ako svojho priateľa. 

• rozvíja vnímanie a načúvanie ticha. 

• sa učí základnému správaniu spojeného s modlitbou. 

 

Sociálne kompetencie: 

Žiak 

• zapája sa do kooperácie v kolektíve – cvičenia, pohybové hry. 

• disponuje sa ku konaniu dobrých skutkov. 

• uvedomuje si potrebu spoločenstva. 

• rozvojom empatického citenia je vnímavý na rozlišovanie dobra a zla. 

 

Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

Žiak 

• osvojuje si empatické postoje správania. 

• pripravuje sa na rozvoj a formovanie svedomia. 

 

TÉMA: JEŽIŠ SI VYBERÁ PRIATEĽOV – APOŠTOLOV 

Tretia téma je rozdelená na päť vyučovacích hodín. V prvej časti poukazujeme na dôležitosť a 

potrebu priateľstva v našom živote. Predstavujeme apoštolov – Ježišových priateľov, ktorí sa 

od Ježiša učia byť skutočnými priateľmi.  

 

Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek 

 

Kľúčové pojmy: 

Ježiš, spoločenstvo – priateľov, apoštolov 
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Obsah 

• priatelia, spoločenstvo priateľov 

• výber apoštolov 

• spoločenstvo apoštolov 

• spoločenstvo Cirkvi 

 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Oboznámiť sa s okolnosťami povolania apoštolov. Získať vedomosti o 

Cirkvi ako o spoločenstve pokrstených ľudí. Rozlišovať kladné a záporné vlastnosti. Zostaviť 

rebríček vlastností, ktoré by mal mať dobrý priateľ. Urobiť rozbor vlastností a vymenovať tie, 

ktoré mal Ježiš. 

 

Afektívny cieľ: Uvedomiť si, že aj ja môžem byť apoštolom vo svojom prostredí. Prejaviť 

záujem o vytváranie atmosféry lásky a priateľstva okolo seba. Nadchnúť sa pre konanie 

dobra. Vnímať nástupcov apoštolov v dnešnej Cirkvi. 

 

Psychomotorický cieľ: Identifikovať sa so spoločenstvom ľudí patriacich do Cirkvi: spoločné 

slávenie, modlitba, pomoc vo farnosti. Rozvíjať návyk obdarovania priateľa pri príležitosti 

sviatku. Vytvoriť darček pre priateľa. 

 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• intuitívne vníma potrebu asertívnej komunikácie. 

• slovne vyjadruje svoje pocity (s pomocou). 

• učí sa stíšeniu sa. 

 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• v biblických príbehoch objavuje posolstvo lásky. 

• objavuje silu spolupatričnosti k rodine, k Bohu, k Cirkvi (k partikulárnej Cirkvi –farnosti). 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• vníma potrebu spolupráce a priateľstva medzi ľuďmi. 

• uvedomuje si svoju jedinečnosť. 

 

Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

Žiak 

• si osvojuje prejavy asertívneho správania. 

 

TÉMA: MILUJÚCI OTEC JE S NAMI V LÁSKE DUCHA SVÄTÉHO 

V štvrtej téme približujeme sviatosť krstu. Poukazujeme na dôležitosť mena každého človeka. 

Predstavujeme krstných rodičov ako tých, ktorí nám pomáhajú, sprevádzajú nás na ceste  

k Bohu. Prostredníctvom krstu sa stávame členmi veľkého spoločenstva lásky – Cirkvi.  

V Cirkvi sa môžeme spoločne modliť: doma so svojou rodinou, v chráme, na svätej omši. Žiť 

v spoločenstve lásky, znamená počúvať Boží hlas – svedomie, ktorý nám ukazuje, ako túto 

lásku žiť. 
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Časová dotácia: 4 edukačné jednotky 

 

Kľúčové pojmy:  

nebeský Otec, Duch Svätý, láska 

 

Obsah 

• som Božie dieťa (krst, krstné meno, krstní rodičia) 

• život v rodine a vo farnosti (spoločná modlitba, prejavy lásky a úcty, účasť na svätej omši) 

• Boží hlas v nás (svedomie, hranice dobra a zla) 

• modlitba (spontánna, každodenná) 

 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Pomenovať krstné symboly a udalosť svojho začlenenia do Cirkvi – krst. Na 

modelovej situácii rozlíšiť dobro a zlo. Rozlíšiť krstné meno od priezviska. Pomenovať 

svojich krstných rodičov. 

 

Afektívny cieľ: Vnímať svoje miesto v Božej rodine – Cirkvi. Prejaviť úctu a vďaku Bohu, 

rodičom, krstným rodičom. Budovať pozitívny vzťah k svojmu krstnému patrónovi. 

 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk spolupatričnosti k ľuďom patriacim do Cirkvi. 

Formovať návyk účasti na nedeľnej svätej omši. Rozvíjať úctu k Božiemu menu. 

Spolupracovať na dramatickom stvárňovaní modelových príbehov. 

 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• vníma potrebu dialógu s ľuďmi i s Ježišom. 

• vníma rozdiely medzi neverbálnou a verbálnou komunikáciou. 

• rozumie reprodukovanému textu. 

• pomenuje postavy z príbehov. 

 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• vyjadruje sa pohybom a tancom. 

• intuitívne vníma reč znakov. 

• rozvíja svoju kreativitu pomocou praktických cvičení. 

 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• oceňuje svoje bezpečné zázemie – rodinu. 

• rozvíja postoj sústredenia na vnímanie ticha. 

• osvojuje si základné správanie spojené s modlitbou a s účasťou na svätej omši. 

• pripravuje sa na rozvoj a formovanie svedomia. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• rozvíja vo svojom živote rozmer slávenia v rodine a vo farnosti.  

• vie vyjadriť pocity vďačnosti (s pomocou). 

• konkrétnymi skutkami prejavuje vďaku a úctu. 
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Občianske kompetencie: 

Žiak 

• vníma potrebu budovania dobrého spolužitia medzi ľuďmi. 

• učí sa tolerancii a pomoci druhým ľuďom. 

 

Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

Žiak 

• ocení prejavy lásky, objavuje svoju jedinečnosť (krstné meno). 

• oceňuje starostlivosť, obetavosť rodičov a krstných rodičov. 

• slávi liturgické udalosti v kruhu rodiny i v rámci farského spoločenstva. 
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4. ROČNÍK 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU (NBV) 

Obsah ročníkovej témy je „Cesta dôvery“.  

Žiak si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. 

Nadobúda istotu v seba, v milujúcich ľudí, ktorá je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie. 

Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa 

dôverovať je predpoklad viery. Schopnosť prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje, sa 

zakladá na osobnej skúsenosti dôvery v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom 

vývoja viery sú príbehy, pomocou nich žiak Boha spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť  

v koncepte Boha, ktorému možno úplne dôverovať a ktorý je ochotný odpustiť. 

Ročníkový symbol: KRÍŽ. Pri práci so symbolom vychádzame z jeho štyroch rovín: 

 

Vecná rovina:  - veľký alebo malý, drevený, železný... Žiaci si môžu kríž chytiť, môžu sa 

postaviť do tvaru kríža, nájsť kríže v rôznom prostredí (doma, v prírode, v kostole). 

 

Subjektívna rovina:  - kde som kríž videl, čo sa mi spája s krížom, kde nosím kríž, krížik. 

 

Objektívna rovina:  - kríž je symbolom ťažkej práce, ťažkosti, utrpenia, bolesti, skúšky, ale aj 

symbolom obety, nekonečnej lásky, je darom pre ľudstvo. 

 

Náboženská rovina:  - kríž je symbolom Ježišovej obety a lásky, je tajomstvom vykúpenia 

človeka - s krížom sa môžeme stretnúť v kresťanských rodinách, v kostoloch - kríž robíme, 

keď sa prežehnávame - poznáme krížovú cestu, kde si pripomíname, ako za nás Ježiš umiera, 

trpí, obetuje sa. 

 

 

CIELE 
 Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania  

s ľuďmi.  

 Budovať postoj dôvery k Bohu. 

 Formovať postoj dôverného vzťahu s Bohom. 

 

OBSAH 
 

TÉMA: MILUJÚCI NEBESKÝ OTEC  
V prvej téme štvrtého ročníka poukazujeme na dôležité miesto rozhovoru v rodine. Vedieme 

žiakov k správnej komunikácii s jednotlivými členmi rodiny. Žiaci môžu prostredníctvom 

antropologických príbehov pochopiť význam správnej komunikácie. Dôraz kladieme na 

postoje, konkrétne ukážky spôsobu komunikácie. Pre žiakov v tomto veku je veľmi dôležitý 

príklad, ktorý môžu nasledovať. V druhej časti žiakov oboznámime s modlitbou Otčenáš, 

ktorú predstavujeme ako modlitbu, kde prosíme láskavého Otca o chlieb.  

 

Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek  

 

Kľúčové pojmy: rodina, rozhovor, modlitba, Otčenáš  
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Obsah 

• byť spolu, rozprávať sa (prejav dôvery) 

• komunikácia v rodine 

• moja modlitba  

• modlitba Otčenáš 

 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Porovnať rozhovor v rodine, medzi kamarátmi a rozhovor s Bohom. 

Pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otčenáš.  

 

Afektívny cieľ: Vnímať lásku nebeského Otca. Spoločne vytvoriť v triede spoločenstvo 

milovaných detí.  

 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk vonkajšieho postoja počas modlitby: státie, zloženie 

rúk, stíšenie. Spoločne vytvoriť v skupine pravidlá dobrej komunikácie. 

 

Žiak si osvojuje:  

• na modelovej situácii zo života uviesť príklad dobrej komunikácie;  

• využitím slov zlepšuje komunikáciu v triede;  

• návyk k slušnému vyjadrovaniu;  

• vonkajší postoj počas modlitby;  

• pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otčenáš. 

 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie:  

Žiak  

• v komunikácii používa vhodné slová. 

 

Existenciálne kompetencie:  

Žiak  

• objavuje hodnotu komunikácie.  

• vie modlitbu Otčenáš a jednoduchým spôsobom prepojí časti tejto modlitby so svojím 

životom. 

 

Občianske kompetencie:  

Žiak  

• uplatňuje pravidlá komunikácie. 

 

Kultúrne kompetencie:  

Žiak  

• si osvojuje prejavy slušného dialógu. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie:  

Žiak  

• sa učí citlivému správaniu vo vzťahu k druhému človeku. 
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TÉMA: ODPÚŠŤAJÚCI NEBESKÝ OTEC  
Každý človek má skúsenosť s vinou a previnením. Vinu môžeme niesť, priznať si, robiť sa, že 

nie je, obviňovať iného, nadľahčovať. V tejto téme chceme viesť žiakov k postoju priznania 

viny, formujeme návyk prejavu odpustenia, ľútosti.  

 

Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek  

Kľúčové pojmy: vina, previnenie, odpustenie, ľútosť 

 

Obsah 

• strata dôvery  

• vina a previnenie  

• povedať odpusť, prepáč 

 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Svojimi slovami formulovať odprosenie. Svojimi slovami opísať podstatu  

odpustenia.  

 

Afektívny cieľ: Oceniť význam ľútosti a zmierenia.  

 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk pravidelnej modlitby. Formovať návyk vonkajšieho 

prejavu odprosenia a ľútosti nad konaním zla. 

 

Žiak si osvojuje:  

• prostredníctvom príbehov rôzne reakcie na vinu a previnenie;  

• jednoduché vyjadrenie ľútosti;  

• neverbálne /gestami, mimikou/ vyjadriť ľútosť;  

• na modelovej situácii oceniť význam ľútosti vo vzťahu k druhému človeku a k Bohu. 

 

Rozvoj kompetencií  
Komunikačné kompetencie:  

Žiak  

• oceňuje význam ľútosti vo vzťahu k Bohu i k človeku.  

• neverbálne vyjadruje svoje pocity (gestami, mimikou). 

 

Existenciálne kompetencie:  

Žiak  

• žije praktický život kresťana. 

 

Občianske kompetencie:  

Žiak  

• uplatňuje princípy dobra.  

 

Kultúrne kompetencie:  

Žiak  

• osvojuje si prejavy slušného správania. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie:  

Žiak  

• učí sa citlivému správaniu vo vzťahu k druhému človeku. 
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TÉMA: NEBESKÝ OTEC POSIELA Z LÁSKY SVOJHO SYNA  
Na úvod témy chceme u žiakov vzbudiť túžbu po dare. Oboznámiť ich, prečo si ľudia dávajú 

dary, aký majú význam, čo vyjadrujú. Predstavujeme Ježiša ako najvzácnejší dar nebeského 

Otca. Vedieme žiakov, aby dokázali vlastnými slovami vyjadriť vďačnosť. 

 

Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek  

 

Kľúčové pojmy: dar, krst Ježiša 

 

Obsah  

• dar • najvzácnejší dar od Otca  

• krst Ježiša  

• priateľstvo s Ježišom 

 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ:  Jednoduchou formuláciou zdôvodniť príchod Božieho Syna. Reprodukovať 

biblický príbeh Ježišovho krstu.  

 

Afektívny cieľ:  Uvedomiť si a nadchnúť sa pre priateľstvo s Ježišom  

 

Psychomotorický cieľ: Vlastnými slovami vyjadriť vďačnosť. 

 

Žiak si osvojuje:  

• neverbálne a verbálne /gestami, mimikou/ vyjadriť vďačnosť;  

• pomocou obrázkov opísať biblický príbeh Ježišovho krstu;   

• návyk zdvorilosti vo svojom okolí. 

 

Rozvoj kompetencií  
Komunikačné kompetencie:  

Žiak  

• slovne prejaví vďačnosť a radosť z obdarovania. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie:  

Žiak  

• osvojuje si prejavy vďačnosti.  

• vyjadrí navonok prejavy zdvorilosti vo svojej triede. 

 

TÉMA: PÁN JEŽIŠ – NÁŠ ZÁCHRANCA  
Žiaci by mali počas hodín tejto témy pochopiť, že Boh je Bohom života a radosti. Boh je 

Bohom živých. To nám ukázal Ježiš vzkriesením Jairovej dcérky. Túto pranádej premenil 

Ježiš svojím zmŕtvychvstaním na istotu. 

 

Časová dotácia:  8 edukačných jednotiek  

 

Kľúčové pojmy: vzkriesenie, Veľká noc, nedeľa 

 

Obsah  

• vzkriesenie Jairovej dcéry  

• Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša  

• nedeľa – deň oslavy Ježišovho zmŕtvychvstania  
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• Ježiš nám posiela Ducha Svätého  

 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Opísať Ježišovo zmŕtvychvstanie ako víťazstvo života nad smrťou.  

 

Afektívny cieľ:  Dôverovať Ježišovi, ktorý premohol smrť.  

 

Psychomotorický cieľ: Dôstojným prežehnaním prejaviť krížu úctu. 

 

Žiak si osvojuje:  

• pomocou učiteľa vysvetliť veľkonočné sviatky ako slávnosť, v ktorej kresťania slávia 

Ježišovo víťazstvo života nad smrťou;  

• prostredníctvom biblických udalostí vnímať pomoc, ktorú Boh zosiela ľuďom;  

• podeliť sa bez nároku na odmenu;  

• nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo života nad smrťou. 

 

Rozvoj kompetencií  
Existenciálne kompetencie: Žiak objavuje kresťanský zmysel slávenia sviatkov. 

 

Občianske kompetencie: Žiak uplatňuje princíp delenia sa bez nároku na odmenu. 

 

Kultúrne kompetencie: Žiak si osvojuje prejavy slušného správania. Objavuje kresťanský 

spôsob slávenia veľkonočných sviatkov. 

 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: Žiak sa učí vzájomnému deleniu vo svojej triede, 

rodine, spoločnosti. 
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2.7 PRACOVNÉ VYUČOVANIE (PVC) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK PRE ŽIAKOV  

        S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (PVC) 

 
Pracovné vyučovanie je pre žiakov s mentálnym postihnutím najdôležitejším rehabilitačným 

predmetom, ktorý od najnižšieho 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, vrátane 

elementárnych technických a výrobných poznatkov. 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. 

 

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. Sú to 

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

pracovných a učebných pomôcok a jednotného materiálu pre žiakov.  

 

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

skupiny dostatočná plocha s prihliadnutím na vek a možnosti žiakov a na technickú 

vybavenosť školy. Na pestovateľské práce možno využiť aj kútik prírody v každej učebni. 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 znalostio 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. 

Počet hodín pre jednotlivé zložky pracovného vyučovania si škola upravuje podľa podmienok 

školy a regionálnych možností. 
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1. ROČNÍK 

 

CIELE 
 

- 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. 

 

OBSAH 

 
Sebaobslužné činnosti 

Osobná hygiena. 

Umyť si ruky, tvár, čistiť si zuby, česať sa, kloktať, používať vreckovku, používať WC. 

Obúvať sa, šnurovať a zaväzovať topánky. Čistiť topánky - očistiť prach, nakrémovať, 

vyleštiť. 

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

prášiť. Odkladať odev a obuv. 

 

Práce v domácnosti 

Hygiena v domácnosti. 

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

Zametať. Utierať prach. 

 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

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

rozdielnej veľkosti, triediť podľa veľkosti, tvaru, farby. 

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

nalepovať(náhrdelníky, náramky, mozaiky z rozličných materiálov, zvieratká z plodov, koláže 

a iné). 

 

Modelovanie 

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

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

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

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

perie atď. Modelovať na pieskovisku alebo na pieskovom stole. 

 

Montážne a demontážne práce 

Hry so stavebnicami z dreva aj z plastov. 

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

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

Práce s papierom a kartónom 
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Poznávať vlastnosti papiera (povrch - hladkosť, drsnosť, hrúbku, farbu). Triediť papier podľa 

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

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

detskými tlačidielkami. 

 

Pestovateľské práce 

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

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

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

do parkov. 
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2. ROČNÍK 

 

CIELE 

 

- 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. 

 

OBSAH 
 

Sebaobslužné činnosti 

Osobná hygiena. 

Umývanie rúk, tváre, čistenie zubov, česanie sa, kloktanie, 

používanie vreckovky, používanie  

WC. Obúvanie sa, čistenie obuvi. 

Čistenie šiat, kefovanie, prášenie. 

 

Práce v domácnosti 

Hygiena v domácnosti. 

Utieranie a ukladanie riadu. Pomoc pri stolovaní, estetická úprava stola, rozkladanie 

obrúskov, príborov, tanierov. Udržiavanie poriadku, zametanie, utieranie prachu. 

Ukladanie nástrojov, potrieb, pomôcok na určené miesto. 

 

Šitie 

Prípravné práce na šitie, preťahovanie bužírky na cvičných drevených doskách. 

Oboznámenie sa s ihlou – prepichovanie kartónu s narysovanými priamkami a bodmi. 

 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

Skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, strihanie, lisovanie, prepichovanie,  

zväzovanie a zlepovanie drobného materiálu. 

Určovanie farby, triedenie materiálu podľa farby a tvaru, rozlišovanie prírodného a umelého 

materiálu (mozaiky, vláčik a stôl zo zápalkových škatuliek, vianočné a veľkonočné ozdoby, 

koláže). 

 

Modelovanie 

Miesenie, stláčanie, vaľkanie, gúľanie, vyťahovanie, odoberanie, odštipávanie, rozdeľovanie 

modelovacieho materiálu, vytváranie základných tvarov : valčeky, šišky, placky – sušenie. 

Poznávanie tvárnosti a súdržnosti materiálu. 

Modelovanie predmetov z viacerých častí. Doplňovanie výrobkov inými materiálmi: drievka, 

špajle, papier, špáradlá a iné (jednoduché tvary zeleniny, ovocia, pekárenských výrobkov, 

rozprávkové postavy, zvieratá). 

Modelovanie na pieskovisku a na pieskovom stole (ulice, križovatka, okolie školy, kopec).  
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Montážne a demontážne práce 

Zostavovanie modelov podľa predlohy a podľa vlastnej predstavy z jednotlivých častí 

stavebníc. V praktických činnostiach poznávanie vlastností materiálov, ktoré sa používajú na 

montážne práce a ich porovnávanie s inými materiálmi. 

 

Práce s papierom a kartónom 

Prekladanie, skladanie, vytrhávanie, strihanie, nalepovanie, zlepovanie, rezanie, 

obkresľovanie tvaru podľa šablóny, vystrihávanie jednoduchých symetrických tvarov  

z predloženého papiera. 

Určovanie vlastnosti papiera (hrúbka, povrch, farba) v praktických činnostiach. 

Rozlišovanie druhov papiera, s ktorým sa pracuje: novinový, baliaci, prieklepový, výkresový, 

farebný, pijavý (skladačky, vystrihovačky, ozdoby, geometrické tvary). 

 

Pestovateľské práce 

Ošetrovanie izbových rastlín: polievanie, kyprenie, prihnojenie, čistenie listov od prachu, 

odstraňovanie odumretých častí. 

Pestovanie hrachu, fazule a reďkovky: úprava pôdy pred siatím, siatie do riadkov, 

pretrhávanie, zalievanie, priebežná starostlivosť o rastliny počas vegetácie. 

Práca s motyčkou a hrabľami pri úprave záhonov. Zalievanie a priebežná starostlivosť  

o trvalky. 

Poznávanie podmienok života rastlín (voda, vzduch, svetlo, teplo, pôda). 

Pozorovanie klíčenia semien hrachu a fazule, sledovanie zmien na semenách pri klíčení a 

začiatočnom raste. Pestovanie hrachu a fazule na suchých a predklíčených semenách. 

Siatie obilia do misky (príprava veľkonočnej výzdoby). 

Vychádzky do záhrad a parkov. 

 

 

PROCES 

Upevňovať poznatky z 1. ročníka, najmä ukladanie pomôcok na určené miesto. 

Účelne spracúvať materiál tak, aby bol čo najlepšie využitý. 

Priebežne po celý školský rok vykonávať práce v kútiku živej prírody. 
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3. ROČNÍK 

 

CIELE 

 

- Upevňovať zručnosti získané z predchádzajúcich ročníkov, 

- udržiavať poriadok na pracovnom stole,  

- zvládnuť základy jednoduchého pracovného postupu, 

- rešpektovať požiadavky hygieny a bezpečnosti práce. 

 

OBSAH 
 

Sebaobslužné činnosti 

Osobná hygiena. 

Prehlbovanie zdravotných a hygienických návykov. 

Oboznamovanie sa s významom otužovania, vhodného obliekania podľa ročných období. 

 

Práce v domácnosti 

Umývanie ovocia a zeleniny pred použitím. 

Balenie jedla na desiatu. 

Hygiena v domácnosti. 

Umývanie, utieranie a odkladanie riadu. 

Čistenie kovových častí nábytku a bytového zariadenia. 

 

Príprava pokrmov 

Nákup najzákladnejších potravín (chlieb, pečivo, mlieko). 

Nalievanie mlieka do hrnčeka. 

Umývanie zemiakov. 

 

Šitie 

Odmeranie nite, navliekanie do ihly navliekačom i bez neho, robenie uzla.  

Šitie predným stehom na páse kartónu, látky, s vyznačenými bodmi a spojnicami.  

Obnitkovávací steh. 

Porovnávanie vlastností tkaniny a papiera. 

 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

Zdokonaľovanie praktických činností z predchádzajúcich ročníkov. 

Využívame drievka, handričky, škatuľky, korok, bužírku, papier, špagáty, vyfúkané vajíčka 

na výrobu hračiek, ozdôb a darčekov. 

Navliekanie, skladanie mozaiky, práca s plodmi a prírodným materiálom (slama, listy, šišky, 

gaštany, konáriky zo stromov, ryža, plody slnečnice a iné). 

 

Modelovanie 

Miesenie, vaľkanie, stláčanie, pridávanie, odoberanie, ohýbanie, delenie na časti, sušenie, 

varenie modelovacieho materiálu, používanie formičiek. 

Poznávanie vlastností rozličných materiálov, porovnávanie rozdielov medzi nimi. 

Výroba drobných úžitkových predmetov.  
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Montážne a demontážne práce 

Zostavovanie jednoduchých modelov z konštrukčnej stavebnice vyrobenej z plastu (spájanie 

súčiastky pomocou matíc a skrutiek, rôznych typov pásikov, spojovacích dosiek) a  

z kartónových stavebnicových častí (rozlišovanie modelov). 

Vytváranie priestorových modelov (vozík, nábytok, veža a iné). 

Oboznámenie sa s jednotlivými súčasťami stavebnice a s predlohami. 

 

Práce s papierom a kartónom 

Vytrhávanie podľa jednoduchého predkresleného vzoru. Nalepovanie vytrhávaných obrazcov. 

Vystrihovanie podľa predkresleného jednoduchého vzoru, nalepovanie vystrihovaných 

obrazcov. Zostavovanie viacfarebných vzorov.  

Používanie lepiaceho papiera. Natieranie papiera lepidlom a nalepovanie. 

Prekladanie, skladanie, stláčanie, strihanie, rezanie a meranie papiera a tenkého kartónu. 

(Obal na knihy, záložka, hračky, pohárik, lastovička, vrtuľka, lietadlo, maska na karneval, 

ozdoby.) 

 

Pestovateľské práce 

Ošetrovanie izbových rastlín – opakovanie a prehlbovanie činností z predchádzajúcich 

ročníkov. 

Presádzanie izbových rastlín. 

Rozmnožovanie rastlín stonkovými a listovými odrezkami (tradeskancia, pelargónia a iné).  

Zisťovanie podmienok pre život rastlín porovnávaním (voda, svetlo, vzduch, teplo, pôda).  

Práca s klíčidlom (hrach, obilie, zemiaky). 

Pestovanie trvaliek (pivónie, králiky, nevädze): kyprenie, pletie, polievanie.  

Zbieranie liečivých rastlín podľa miestnych podmienok (správne trhanie, sušenie, 

uskladňovanie).  

Pestovanie šalátu: sejba do debničiek, sadenie, ošetrovanie počas vegetácie, zber.  

Pestovanie hrachu, reďkovky, fazule. 

 

 

PROCES 
 

Snažíme sa o zdokonaľovanie praktických činností, ktoré si osvojili v predchádzajúcich 

ročníkoch. Zameriavame sa na kombináciu rozličného materiálu, sledovanie správneho 

pomeru veľkosti a ladenia farieb. 

Žiaci sa učia používať správne názvy nástrojov a stavebnice. 

V praktických činnostiach sa oboznamujú s vlastnosťami papiera a kartónu – hrúbkou, 

akosťou povrchu, pevnosťou, pružnosťou, vplyvom vody, nasiakavosťou. 

Porovnávajú rôzne druhy papiera a zostavujú si z nich zbierku. 
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4. ROČNÍK 

 

CIELE 

 

 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. 

 

OBSAH 
 

Sebaobslužné činnosti 

Osobná hygiena. 

Umývanie rúk toaletným mydlom, čistenie nechtov kefkou. 

Ošetrovanie pri bodnutí hmyzom, pri malej popálenine. 

Práce v domácnosti  

Hygiena domácnosti.  

Umývanie, utieranie a upratovanie riadu.  

Utieranie prachu, čistenie nábytku.  

Umývanie umývadla a vane.  

 

Príprava pokrmov  

Obsluha  elektrického variča, varnej kanvice, mikrovlnnej rúry. 

Prestieranie stola k raňajkám.  

Príprava raňajok: chlieb s maslom a džemom, čaj s citrónom, biela káva.  

Varenie zemiakov v šupke, ošúpanie zemiakov.  

 

Šitie   

Šitie predným stehom na kanave.  

Spájanie látky jednoduchým zošitím, prišívanie gombíka, spínačky, pútka.  

Zošívanie látky predným stehom, zadným stehom do jednoduchého švíka.   

Začisťovanie okrajov látky obnitkovacím alebo slučkovým stehom. 

Navliekanie šnúrky a gumy, zošívanie koncov gumy. 

Rozoznávanie tkanín: bavlnené, hodvábne, vlnené, syntetické. 

Háčkovanie.  Nacvičovanie retiazkových očiek.   

 

Práce v dielni  

Práce s papierom a kartónom  

Prekladanie, skladanie, strihanie, vystrihovanie, lepenie, rezanie, zošívanie, meranie 

a prebíjanie (používanie dierkovača, zošívačky).  

Zostavovanie skladačky z papiera.  

Prepletanie farebných pásikov.  

Strihanie podľa predkresleného vzoru. 
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Balenie balíka. 

 

Modelovanie 

Príprava hliny na modelovanie (vláčnosť, hustota), používanie modelovacích potrieb. 

Modelovanie drobných predmetov tvaru kocky, hranola, valca, gule. 

 

Montážne a demontážne práce 

Zostavovanie modelov z konštrukčnej stavebnice, spájanie maticami, skrutkami. 

Nacvičovanie správneho pomenovania nástrojov a stavebnicových dielov. 

Oboznámenie žiakov s funkciou používaných nástrojov. 

Demontáž modelov a ukladanie jednotlivých častí do škatule. 

Zostavovanie modelov z kartónových stavebnicových častí.  

 

Práce s drevom 

Oboznamovanie žiakov s vlastnosťami dreva. 

Oboznámenie sa s názvami a funkciou pracovných nástrojov. 

Nacvičovanie základných prác s drevom: 

Rezanie dreva (nožom, pílou chvostovkou a čapovkou), opracovanie dreva (rašpľou, 

pilníkom),vŕtanie (nebožiecom), brúsenie (šmirgľovým papierom), napúšťanie hydrovoskom 

a leštenie. 

Používanie drevených a oceľových tužidiel, pokosnice a uholnice.  

Meranie skladacím metrom. 

Rezanie prútu nožom na menšie časti, delenie pomocou zárezov, zaobľovanie a zahrocovanie 

koncov. 

 

Práce s kovom 

Práca s mäkkým drôtom – vyrovnávanie, ohýbanie, strihanie, pílenie, začisťovanie koncov. 

Vyrovnávanie klincov. 

 

Práce s kožou alebo koženkou 

Oboznamovanie sa s vlastnosťami spracovávaného materiálu. 

Strihanie, rezanie podľa kovového pravítka, prebíjanie dutým priebojníkom. 

Pestovateľské práce  

Ošetrovanie izbových rastlín: zalievanie, kyprenie, prihnojovanie, presádzanie.  

Rozmnožovanie izbových rastlín stonkovými odrezkami (pelargónia, begónia a iné). 

Práca s klíčidlom (cibuľa, cesnak). 

Rýchlenie cibuľovitých rastlín (narcis, tulipán, krokus). 

Pestovanie zeleniny: hrach, reďkovka, šalát, fazuľa, pažítka, rajčiak.  

Zber liečivých rastlín podľa miestnych a časových podmienok.  

Pestovanie trvaliek (pivónie, králiky, nevädze a iné).    

 

PROCES 
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, špajdlou, 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. 
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2.8 HUDOBNÁ VÝCHOVA (HUV) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK PRE ŽIAKOV  

        S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU (HUV) 

 

 

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. 

 

Ciele hudobnej výchovy sú podmienené spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja 

osobnosti žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, bezprostrednou fyziologickou 

pôsobivosťou hudby a možnosťami jej psychoterapeutického pôsobenia. 

 

Cieľom hudobnej výchovy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom, hrou na jednoduché hudobné 

nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom vychádzajúcim z hudby. Pritom je 

potrebné rešpektovať ich hudobné schopnosti a zručnosti.  

 

Vyučovací predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života. Orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich vedie  

k tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu. 

 

Výchovno-vzdelávacie úlohy hudobnej výchovy plnia žiaci v príťažlivo motivovaných 

hudobných činnostiach - speváckych, inštrumentálnych, pohybových a posluchových.  

 

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

 

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

oboznamujú s Orffovým inštrumentárom, prípadne s ďalšími hudobnými nástrojmi.  

 

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

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

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

najmenej so siedmimi skladbami na počúvanie.  

 

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

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

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

psychoterapeutický prostriedok hudobnej relaxácie cieľavedome zameraný na psychickú a 

somatickú aktivizáciu osobnosti a jej uvoľnenie.  

 

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

pohybu zladenému s hudbou, rytmom a obsahom skladieb.  

 

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

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

obohacuje citový život žiakov.  
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1. ROČNÍK 
 

CIELE 

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

senzomotorické schopnosti, 

- nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudby, 

- selektovať medzi ľudskou rečou a inými zvukmi. 

 

OBSAH 
 

Počúvanie širšieho repertoáru reprodukovanej hudby. 

 

Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária a jednoduchých zvukov 

vyludzovaných bežnými predmetmi prostredia (šuchotanie papiera, štrnganie kľúčmi, 

prelievanie tekutiny v zatvorenej fľaši atď.). 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

Moja rodná zem (A. Čobej). 

 

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

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

kačica (E. Suchoň). 

 

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

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

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

 

 

PROCES 
 

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

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

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

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

ich hudobné prejavy.  

 

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

v nich prebúdzajú radosť zo spevu a z počúvania hudby. 
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2. ROČNÍK 

 

CIELE 
 

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

senzomotorické schopnosti,  

- nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudobno-pohybových hier, 

- uvoľňovať telesno-pohybovú a spevácku motoriku,  

- rozoznávať hovorený a spievaný prejav. 

 

OBSAH 
 

Osvojovanie piesní, inštrumentálnych a vokálnych skladieb a hudobno-pohybových hier. 

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

rozprávky, skladby s vyhranenou spoločenskou funkciou (napr. uspávanka, pochod) a detské 

hudobno-pohybové hry. 

Grafické znázorňovanie pohybu melódie (vysoko - nízko, stúpanie – klesanie). 

 

Piesne pre spev žiakov 

Kohútik jarabý (ľudová); Jeden, dva, tri (L. Galko); Išla sova na tanec (ľudová); Čo je to?  

(Š. Kantor); Zima nám je, zima (ľudová); Červené jabĺčko(ľudová); Za humnami (ľudová); 

Heličky, beličky (ľudová); Mamička (O. Francisci); Keby som ja mala prepeličky nôžku 

(ľudová); Hopsa, Zuzka, srdce moje (ľudová); Prší, prší (E. Hula); Ej oráč (ľudová); Paste sa, 

húsatká, paste (ľudová); Sláviček (ľudová); Svieť slniečko (S. Hochel).  

 

Piesne na počúvanie 

Padá sniežik; Hádanky (A. Čobej); Kozipolka (ľudová); Oženil sa Kulifaj (ľudová); Poďme 

deti na čačky (ľudová). 

 

Počúvanie skladieb 

Škovránok (P.I. Čajkovskij); Bábika; Koníček (T. Frešo); Čertík v komíne (J. Matuška); 

Dana, rúčky, Dana; Chodí pavúk po papuči; kolo, kolo mlynské; Osievame múčku; Ťap, ťap, 

ťapušky; Uspávanka (E. Suchoň). 

 

Hudobno-pohybové hry 

Češem si hlavičku (ľudová); Na vlka a líšku (K. Ondrejka – A. Biľová); Svieť slniečko  

(S. Hochel); O husličky (ľudová). 

 

 

PROCES 
 

V hudobno-pohybových hrách uvoľňovať motoriku, rozvíjať zmyslové vnímanie žiakov, 

hudobnú pamäť, predstavivosť, pozornosť, zmysel pre rytmus, tempo, dynamiku, kultivovať 

všetky hudobné prejavy žiakov. Osvojovaním piesní, inštrumentálnych a vokálnych skladieb 

a hudobno-pohybových hier prebúdzať radosť zo spevu a z počúvania hudby. Vytvárať 

základy aktívneho vzťahu žiakov k hudbe.  
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3. ROČNÍK 

 

CIELE 
 

- 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. 

 

OBSAH 
 

Osvojovanie ďalších piesní zborovým a skupinovým spevom.  

Práca v skupine pri vytváraní inštrumentálnych sprievodov, výber najvhodnejšieho sprievodu 

(dvojtónového). 

 

Piesne na spev žiakov 

Gúľalo sa, gúľalo (ľudová); Pradú ženičky (ľudová); A tam hore na komíne (ľudová); Malí 

muzikanti (E. Hula); Padaj sniežik, padaj (O. Francisci); Semafor (O. Francisci); Ej,chlapci, 

šuhajci (ľudová); Tancuj, tancuj (ľudová); Konvalinka (J. Matuška); Keď slniečko jasne svieti 

(E. Hula); Keď sa tá sýkorka vydávala (ľudová) Povedz biela holubička (A. Čobej); Na dvore 

býva sliepočka naša (J. Matuška) 

 

Piesne na počúvanie 

Náš orchester (O. Vygotskij); Letia sane (J. Matuška); Beliže mi, beli (J. Cikker), Mamička 

(Z. Macháček); Kúpil si pes; Pradie mačka (I. Dibák); Pomôžte mi dobré deti (A. Čobej); 

Lietala si lastovička (ľudová) 

 

Počúvanie skladieb 

Zajačik; Hracie hodiny (T. Frešo); Medveď Mišo (J. Dlouhý); Let čmeliaka (N.Rimskij-

Korsakov); Hymna 

 

Hudobno-pohybové hry 

Ty a ja (K. Ondrejka – A. Biľová); Má milá má trnku (ľudová); Šli dievčence vence viť 

(ľudová); Fúka vetrík (H. Šimoneková); Javorová brána (ľudová) 

 

 

PROCES 
 

Žiakov vedieme slovom, melódiou a rytmom k jednoduchému samostatnému prejavu vo 

všetkých zložkách hudobnej výchovy. Pomáhame im a spolupracujeme s nimi podľa ich 

schopností a celkového charakteru triedy tak, aby hudba a spev v nich vyvolávali radosť, 

kladné emócie a snahu uplatniť svoje schopnosti. 
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4. ROČNÍK 

 

CIELE 

 

 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. 

 

OBSAH 
 

Rozlišovanie  piesne a nástrojovej skladby, vyčítanky, rečňovanky, uspávanky, pochodu 

a hudby k tancu. 

Vytváranie sprievodu k piesňam s využitím kvinty alebo opakovaného motívu 

na elementárnych nástrojoch. 

Počúvanie inštrumentálnej a vokálnej skladby, zameriavanie pozornosti na výrazný prvok 

skladby. Rozoznávanie zvuku klavíra, huslí, bubna, a trúbky v skladbách na počúvanie.  

Uplatňovanie a rozvíjanie základných pohybovo-rytmických prvkov v ľudových hudobno-

pohybových hrách, napodobňovanie  známych pracovných činností. 

Piesne na spev žiakov 

Milá kamarátka (O. Francisci); Maličká som (ľudová); Nech si lieta (A. Čobej); Ovce moje, 

ovce (ľudová); U susedov, tam je topoľ (ľudová); Lietala si lastovička (ľudová); Letela páva, 

letela (ľudová); Fúka, fúka fujavica, Vianočné koledy, Snehuliak (S. Hochel); Sniežik sa nám 

chumelí (J. Matuška); Fašiangy, Turíce (ľudová); Čierne oči, choďte spať (ľudová); Ej, už sa 

k jari blíži (ľudová); Kukulienka, kde si bola (ľudová); Na bielej hore (ľudová); Číže je to 

biely dom (ľudová); Zahrajte mi muzikanti (ľudová); Mamička moja (O. Francisci); Od 

kolieska do kolieska (ľudová) a iné. 

Piesne na počúvanie 

Uspávanka (F. Schubert); Mamičkám (I. Hurník); Nad Tatrou sa blýska a iné.  

Skladby na počúvanie 

Maličká som; Zahrajte mi muzikanti (E. Suchoň); Zázračná muzika (J. Letňan); Chorá bábika, 

Pohreb bábiky, Nová bábika (P.I.Čajkovskij); Pochod komediantov (B. Smetana) a iné.  

Hudobno-pohybové hry 

Tiki-taki, tiki-tak (Š. Kantor); Cip, cip, cipovička (ľudová); Čížiček, čížiček (ľudová). 

 

PROCES 
Pri spievaní piesní a v hudobno-pohybových hrách vedieme žiakov k uvoľnenému, plynulému 

spevu, k ľahkému tvoreniu tónu, hospodárnemu dýchaniu, zreteľnej výslovnosti, čistej 

intonácii a spontánnemu rytmu. V skladbách na počúvanie učíme žiakov rozoznávať zvuk 

hudobných nástrojov, s ktorými sa oboznamujú. 

 

V hudobno-pohybových činnostiach si rozvíjajú základné pohybovo-rytmické prvky, 

napodobňujú známe pracovné činnosti. 
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2.9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA (VYV) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK PRE ŽIAKOV  

        S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (VYV) 

 

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. 

 

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

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

k rozvoju už osvojených základných výtvarných zručností. V procese vyučovania výtvarnej 

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

stupeň postihnutia s prihliadnutím na individuálne možnosti každého žiaka.  

 

Vhodné je využiť možnosti terapeutického pôsobenia predmetu s použitím relaxačných 

možností spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. 
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1. ROČNÍK 
 

 

CIELE 

 
- Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom ročníku, 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, uchopenie a pustenie predmetu, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať percepciu, 

- rozvíjať lateralitu, 

- rozvíjať priestorovú orientáciu, 

- napomáhať rozvíjať grafomotorické zručnosti. 

 

OBSAH 

 
Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

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

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

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

hlina, blato, sadra, plastelína. 

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

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

(vegetácia), ilustrácie k rozprávkam. 

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

a výtvarnými prostriedkami, priestorové vytváranie, konštruovanie.  

Výtvarné prostriedky vyberáme v súvzťažnosti s nácvikom jednotlivých tvarov písma. 

 

Práca s výtvarnými prostriedkami 

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

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

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

Rytmicky radia rozličné prírodné a dekoratívne prvky. 

Voľné kreslenie – rozvinutie grafického pohybu. 

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

robia postojačky a na veľkej ploche. 

 

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

Základné zručnosti v práci so štetcom a farbami. 

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

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

 

Modelovanie (plastelína, hlina, modurit) 

Poznávanie základných vlastnosti modelovacích materiálov stláčaním, miesením, vaľkaním, 

vyťahovaním. 

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

točením ušúľaného valčeka podľa vzoru. 

Ozdobovanie modelov. 



Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie 

116 

 

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

vyklápanie, kopce, cesty a pod. 

 

PROCES 

 
Žiakov priebežne oboznamujeme s ukážkami výtvarného umenia, s umeleckou tvorbou pre 

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

 

CIELE 
 

- 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 výtvarných 

diel. 

 

OBSAH 
 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

Tematické práce 

Námety zo života detí a dospelých, ilustrácie k známym rozprávkam a rečňovankám. 

Výtvarné rozprávanie zážitkov dieťaťa kresbou a maľbou. 

 

Zobrazovanie prírodných a umelých foriem 

Na vychádzkach vyhľadávanie tvarovo, farebne a štruktúrou zaujímavých prírodných 

materiálov, ich dotváranie. Práca s prírodnými materiálmi (otláčanie, vtláčanie do vhodných 

materiálov, prenášanie do plochy a pod.) 

Pozorovanie vecí dennej potreby z hľadiska tvaru, funkcie a materiálu. Ich zobrazovanie na 

základe poznania a detských predstáv ( kresbou, maľbou, modelovaním). 

 

Výtvarné hry a dekoratívne činnosti 

Hry s farbou 

Využívanie hry s farbou na poznanie vlastností farby, rozpíjanie, zapúšťanie do vlhkého 

podkladu; husté a riedke, svetlé a tmavé farby. 

Kontrast svetlých a tmavých farieb (obloha, krajina, svetlo a tieň v krajine). 

Radenie svetlých a tmavých rozlične širokých pásov (pastel, tempera, krieda, akvarel, lepidlo, 

klovatina, farebné tuše a pod.) 

 

Priestorové vytváranie 

Poznávanie vlastností modelovacích materiálov (sochárska a tehliarska hlina, cesto, modurit, 

plastelína). 

Modelovanie jednoduchej skutočnosti (napr. ovocie, huby a pod.) 

Prebúdzanie elementárneho zmyslu pre priestor v súvislosti s poznávaním životného 

prostredia. 

Vytváranie konkrétnych priestorových situácií z najbližšieho okolia dieťaťa na pieskovom 

stole, pieskovisku a pod. (tvarovanie kopcov, údolí, koryta rieky, hlavnej cesty, stavebných  

dominánt a pod.) s využitím makiet domov a stromov. 

 

Dekoratívne práce 

Prebúdzanie zmyslu pre rytmus.  
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Rytmické radenie rôznych prírodných prvkov, farebných plôch a tvarov, odtlačkov do  

hodných materiálov (piesok, hlina, blato, cesto, sadra, plastelína), trhanie, strihanie, 

nalepovanie, práce so štetcom – pásy látok, stužky, koberce a 

pod. 

 

Výtvarná kultúra 

Oboznamovanie žiakov s ilustráciami kníh pre deti (A. Klimo, Š. Cpin, J. Čapek). 

Vymenovanie osôb a vecí na obrázku, pokus o jednoduchý opis obrázka. 

Hračky. S čím sa deti hrajú. Hračka, bábika, maňuška. 

 

 

PROCES 
 

Pestovanie zmyslu pre krásu prírody a vzťah k životnému prostrediu. 

Oboznamovanie sa s výtvarným dielom prostredníctvom ilustrácií a reprodukcií výtvarných 

diel pre deti. 
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3. ROČNÍK 
 

 

CIELE 
 

- 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. 

 

OBSAH 
 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

Tematické práce 

Námety zo života detí na základe vlastných zážitkov a rozprávania. 

Dejové a figurálne námety, nadväzujúce na úlohy predchádzajúcich ročníkov smerujú  

k rozvoju detskej predstavivosti. 

Približné vystihnutie proporčných vzťahov. 

Výtvarné rozprávanie.  

 

Zobrazovanie prírodných a umelých foriem 

Vyhľadávanie a výtvarné dotváranie prírodných materiálov na základe fantázie – reliéfne 

(odtlačky alebo odlievanie do sadry) alebo voľné útvary – napr. strašiak v poli a podobne 

formou kolektívnych aj samostatných prác). 

Veci, ktoré slúžia človeku. Objavovanie a pozorovanie tvarov, vecí z hľadiska ich úžitku a 

materiálu. Pokusy o kresbové a farebné vyjadrovanie tvarovo aj farebne výrazných predmetov 

(detské hračky, žehlička, visiaci zámok a iné). 

 

Výtvarné hry a dekoratívne činnosti 

Hry s farbou 

Rozpíjanie, zapúšťanie do mokrého podkladu, napr. krajina, obloha. 

Hra s náhodou, ktorú možno výtvarne využiť – dotváranie farebnej škvrny na základe 

predstáv a podobne. Kontrast svetlých a tmavých farieb ako výrazový prostriedok na 

vystihnutie nálady (kontrast svetlej a tmavej krajiny a naopak). 

Poznávanie výrazových vlastností svetlej a tmavej plochy. 

Rozdelenie rozlične širokých svetlých a tmavých pásov (napr. vzory na textil) rozširovaním a 

narastaním, nie vyplňovaním.  

 

Priestorové vytváranie 

Rozvíjanie elementárneho zmyslu pre priestor. Modelovanie jednoduchej skutočnosti a 

vyjadrovanie predstáv na základe fantázie (napr. rozprávkové postavy).  

Rozvíjanie elementárneho zmyslu pre priestor a súvislosti s poznávaním životného prostredia.  

Hra s vytváraním priestoru z najbližšieho okolia dieťaťa na pieskovom stole, pieskovisku 

(tvarovanie kopcov, údolí, koryta rieky a pod.) s využitím stavebnicových makiet domov a 

stromov. 
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Dekoratívne práce 

Pomocou jednoduchých techník tlače (odtlačky prírodnín, zvitku papiera, vyrobených 

tlačidiel – zemiak, guma, pokrčený papier) rozvíjať zmysel pre rytmus a tvorivé radenie 

prvkov. V dekoratívnych kompozíciách môžeme využiť rôzne vystrihovačky, koláže a 

mozaiky. 

 

Výtvarná kultúra 

Ukážky ilustrácií z kníh pre deti z predchádzajúceho ročníka rozširovať o ďalšie (V. Hložník, 

V. Gergeľová, J. Trnka, V. Bombová). 

Čo vyjadrujú farby, napr. modrá (obloha, voda), červená (oheň, ruža), zelená (tráva, les), žltá 

(slnko, obilie) a podobne. 

 

PROCES  
 

Pri ilustráciách kníh postupujeme od jednoduchého opisu obrázka k opisu jednotlivých 

postáv, k vyjadreniu priestoru (vzdialenosti). 

Pri plošných prácach dbáme na dôsledné pokrytie plochy.  

Upozorňujeme deti na možnosti vytvárania odtieňov zmenou prítlaku. 

Využívame možnosť terapeutického pôsobenia predmetu s použitím relaxačných činností 

spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. 
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4. ROČNÍK 
 

CIELE 
 

 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. 

 

OBSAH 
 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

Tematické práce 

Námety zo života detí, ich činností a prostredia, v ktorom sa pohybujú v nadväznosti na obsah 

vyučovania ostatných predmetov v tomto ročníku ( slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, 

pracovné vyučovanie, hudobná výchova). 

Komponovanie a zobrazovanie priestoru: maľbou (akvarel, tempera, suchý pastel)  a  kresbou 

(mastný pastel v kombinácii s akvarelom, tuš kolorovaný akvarelom).  

 

Zobrazovanie prírodných a umelých foriem 

Výtvarné stvárnenie skutočnosti na základe priameho pozorovania (zrakového, hmatového, 

sluchového vnímania). 

Zachytenie tvarov, štruktúr a farebnosti prírodnín. 

Zachytenie veľkosti, tvarov a materiálov vecí dennej potreby.  

Výtvarné stvárnenie kresbou (rudka, mäkká ceruzka, kolorovaná kresba, kombinované 

techniky), maľbou (suchý a mastný pastel, fixy). 

Plošné a priestorové úžitkové práce 

Dekoratívne práce 

Poznávanie a hodnotenie rôznych výtvarných techník a  materiálov.  

Jednoduché členenie plochy s využitím farby a línie. 

Ornamentálna kresba, vypĺňanie plochy podľa šablóny. Dvojfarebné a trojfarebné 

kombinácie. 

Volíme námety v súvislosti s kultúrou bývania a odievania. Priestorové práce 

Modelovanie a priestorové vytváranie s rôznym výtvarným materiálom. Modelovanie 

dvojrozmerných a trojrozmerných plastík. 

Výtvarná kultúra 

Návšteva výstav prác detí, umelcov, ľudových umelcov, remeselníkov podľa regionálnych 

možností. 

Vychádzky zamerané na pozorovanie architektúry a panorámy krajiny.  

Besedy o ilustráciách a reprodukciách umeleckých diel. 

 

PROCES 
Pri zobrazovaní prírodných a umelých foriem vedieme žiakov k pokusom o výtvarné 

stvárnenie napríklad kôry stromov, konárov a listov. Žiakov upozorňujeme na funkčnosť 

a estetiku predmetov dennej potreby. Učíme ich pochopiť výrazové možnosti grafických 

techník a ich uplatnenie vo výtvarnej výrobe. V kompozíciách dekoratívnych prác 

vychádzame z ľudového umenia. Učíme ich prezentovať vlastnú prácu v triede, v škole. 



Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie 

122 

 

 

2.10 TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA (TSV) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK PRE  

          ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (TSV) 

 

Ciele vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova sledujú 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. 

 

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

a športovej 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 a športová 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. 

 

Podľa regionálnych podmienok a možností školy odporúčame zaradiť predplaveckú a 

plaveckú prípravu, lyžovanie, korčuľovanie, florbal a iné pohybové aktivity. 
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1. ROČNÍK 

CIELE 

- 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. 

 

OBSAH 

 
Poradové cvičenia 

Základný postoj - Pozor! - Pohov! 

Nástupy do radu. Rozchod. 

Nástup družstva do radu a do zástupu. 

 

Kondičné cvičenia 

Beh 

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

nízkych prekážok. 

Beh na vytrvalosť. 

 

Cvičenia s krátkym švihadlom 

Preskoky jednonožmo, striedavo, znožmo. 

 

Cvičenia s dlhým švihadlom 

Podliezanie a preskakovanie napnutého švihadla. 

Podbiehanie krúžiaceho švihadla. 

 

Cvičenie s využitím lana 

Preťahovanie družstiev približne rovnakej výkonnosti. 

 

Cvičenie s plnou loptou 1 - 1,5 kg 

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

 

Cvičenie s využitím lavičky 

Cvičenie rovnováhy a celkovej obratnosti. 

Chôdza, beh, lezenie so sprievodnými pohybmi rúk a nôh, so zmenami postojov a polôh i s 

nosením ľahkého predmetu. 

Výskoky, zoskoky jednonožmo i obojznožmo. 

 

Cvičenia na rebrinách 

Vystupovanie a zostupovanie, vyliezanie a zliezanie. 

 

Cvičenie s použitím debny ako prekážky 

Preliezanie, prebiehanie a preskakovanie jednotlivých dielov debny. 
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Prípravné cvičenia 

Prostné 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 

Rytmizovaná chôdza a beh. 

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

sprievodu. 

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

vysoko. 

 

Akrobacie 

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

pádom do sedu. 

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

Kotúľ vpred a výskok prehnuto do stoja. 

 

Atletika 

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

Hod loptičkou horným oblúkom na diaľku a na cieľ. 

 

Základné činnosti športových hier 

Nadhadzovanie a chytanie lopty na mieste i v chôdzi. 

Dribling na mieste. 

Podávanie lopty. 

Prihrávka - obojručne. 

Vrchná prihrávka jednoručne. 

Vrchné chytenie obojručne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie 

125 

 

 

2. ROČNÍK 

CIELE 

- 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. 

 

OBSAH 
 

Poradové cvičenia 

Základný postoj - Pozor! - Pohov! 

Nástupy do radu. Rozchod ! Voľno!  

Nástup družstva do radu a do zástupu. 

 

Kondičné cvičenia 

Beh 

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

nízkych prekážok. 

Beh na vytrvalosť. 

Beh striedavý až do 12 minút (i v 

teréne). 

 

Cvičenia s krátkym švihadlom 

Preskoky jednonož, striedaním nôh, znožmo. 

 

Cvičenia s dlhým švihadlom 

Podliezanie a preskakovanie napnutého švihadla. 

Podbiehanie krúžiaceho švihadla. 

 

Cvičenie s využitím lana 

Preťahovanie družstiev približne rovnakej výkonnosti. 

 

Cvičenie s plnou loptou 1 – 1,5 kg 

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

 

Cvičenie s využitím lavičky 

Cvičenie rovnováhy a celkovej obratnosti. 

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

s nosením ľahkého predmetu. 

Výskoky, zoskoky jednonožmo i znožmo. 

Vystupovanie, vyliezanie a vybiehanie na šikmo zavesenú lavičku (sklon asi 30°) 

s obmenami. 
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Cvičenie na rebrinách 

Vystupovanie a zostupovanie, vyliezanie a zliezanie. 

Výskoky a zoskoky. 

 

Cvičenie s použitím debny ako prekážky 

Preliezanie, prebiehanie a preskakovanie jednotlivých dielov debny. 

Vystupovanie a výskoky na debnu z 3 až 4 dielov a zoskoky na pružnú podložku. 

 

Jazda na kolobežke 

Cvičenia rovnováhy. 

Nácvik rýchlosti. 

 

Jazda na trojkolke 

Nácvik pedálovania. 

Cvičenie rýchlosti. 

 

Prípravné cvičenia 

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

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

v kĺboch.  

 

Rytmická gymnastika a tanec 

Rytmizovaná chôdza a beh. 

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

sprievodu. 

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

nízko – vysoko. 

Prísunný krok, poskočný krok, cval stranou. 

 

Akrobacie 

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

pádom späť do sedu. 

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

Kotúľ vpred a výskok prehnuto do stoja. 

Kotúľ vpred na zvýšenej podložke. 

Kotúľ vzad na mierne šikmej podložke. 

 

Atletika 

Rýchly beh na 30 – 50 m. 

Skok do diaľky z miesta s odrazom znožmo a z rozbehu. 
Hod loptičkou horným oblúkom do diaľky a na cieľ. 

 

Základné činnosti športových hier 

Nadhadzovanie a chytanie lopty na mieste i v chôdzi. 

Dribling na mieste. 

Podávanie lopty. 

Prihrávka obojruč trčením. 

Vrchná prihrávka jednoruč. 

Vrchné chytenie obojruč. 
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PROCES 
 

Postupne rozvíjame prirodzenú pohyblivosť, obratnosť, estetický pohybový prejav a rytmické  

cítenie vo vzťahu k priestoru a času. 

Vytvárame predpoklady k správnemu držaniu tela a predchádzame funkčným nedostatkom 

pohybového systému. Žiaci si osvojujú špeciálnu obratnosť, kĺbovú pohyblivosť, odrazové 

schopnosti, pružnosť a rovnováhu. 

Ak má škola na to podmienky, odporúčame realizovať predplaveckú výchovu. 
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3. ROČNÍK 

CIELE 

- 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. 

 

OBSAH 
 

Poradové cvičenia 

Upevnenie pasívne osvojených základných povelov z nižších ročníkov. 

Nástup družstva do radu, dvojradu, zástupu a dvojstupu. 

Obraty na mieste. 

 

Kondičné cvičenia 

Cvičenia s využitím behu 

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. 

 

Cvičenia s krátkym švihadlom 

Opakované preskoky znožmo, jednonož, striedavonož, so zameraním na techniku a 

vytrvalosť. 

Preťahovanie vo dvojiciach. 

 

Cvičenia s dlhým švihadlom 

Preskoky krúžiaceho švihadla. 

 

Cvičenia s využitím lana 

Preťahovanie družstiev i po rýchlom uchopení lana z rôznych polôh. 

 

Cvičenie s plnou loptou 1 – 2 kg 

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

Súťaživé štafety. 

 

Cvičenie s využitím lavičky 

Precvičovanie osvojených pohybových zručností a ich ďalší rozvoj na doske i kladinke 

lavičky (sklon lavičky asi 45°). 

Dvíhanie a nosenie lavičky. 

 

Cvičenie na rebrinách 

Precvičovanie osvojených pohybových zručností z nižších ročníkov. 

Zoskoky zo 4. priečky na pružnú podložku. 

 

Cvičenie s použitím debny ako prekážky 

Vystupovanie a výskoky na debnu a zoskoky na pružnú podložku. 
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Rýchle preskoky odrazom jednonož medzi jednotlivými dielmi debny položenými na zemi. 

 

Cvičenie na rebríku 

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

 

Šplh na tyči 

Šplh s prírazom. 

Spúšťanie na tyči rúčkovaním. 

 

Jazda na bicykli 

Nácvik pedálovania. 

Cvičenie rovnováhy. 

 

Prípravné cvičenia 

Prostné cvičenia jednotlivca zamerané na rozvíjanie základnej pohybovej koordinácie  

a techniky pohybu v kĺboch a chrbtici. 

Prípravné cvičenia jednotlivca s náradím – s tyčou. 

 

Rytmická gymnastika a tanec 

Rytmizovaná chôdza, beh s využitím priestoru a zmenami v tempe. 

Prísunný krok so zmenami v tempe. 

Využitie nacvičených tanečných prvkov miestnych ľudových tancov. 

Polkový krok. 

 

Akrobacie 

Zo stoja na lopatkách oporou v bokoch – pádom vpred skrčmo. 

Kotúľ vpred. 

Kotúľ vpred opakovane, posledný zakončený skokom prehnuto do stoja, vzpažiť. 

Kotúľ vpred na zvýšenej podložke (2 diely debny). 

Kolíska vzad z rôznych postojov a polôh. 

Kotúľ vzad do vzporu drepmo i opakovane. 

 

Atletika 

Rýchly beh na 30 – 50 m s preskakovaní nízkych (20 cm) pravidelne rozostavaných prekážok. 

Vytrvalostný beh do 12 minút. 

Skok do diaľky skrčmo z rozbehu. 

Hod loptičkou do diaľky a na cieľ. 

 

Základné činnosti športových hier 

Precvičovanie osvojených pohybových zručností z nižších ročníkov v zmenených, 

náročnejších podmienkach. 

Podávanie lopty na mieste i v pohybe. 

Dribling v pohybe pravou i ľavou rukou. 

Prihrávka obojruč trčením na mieste v dvojiciach alebo proti stene. 

Odbitie lopty obojruč o zem na mieste a prihrávka obojruč trčením v dvojiciach. 

 

Drobné pohybové hry 

Formovanie kladných vlastností. 

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

Hry na snehu, na ľade. 
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Turistika 

Chôdza a beh v teréne k cieľu vzdialenému 1,5 km. Prekonávanie terénnych prekážok. 

Vybiehanie a zbiehanie krátkeho svahu. Preliezanie a podliezanie prekážky. Cvičenie 

rovnováhy na prírodných prekážkach. Dvíhanie a nosenie ľahkých predmetov. 

Hádzanie, vrhanie predmetu do diaľky, do výšky, na cieľ. Preťahovanie vo dvojiciach  

a pretláčanie v skupinách. 

 

 

PROCES 
 

Žiaci si osvojujú a zdokonaľujú základy techniky pohybových činností, rozvíjajú prirodzenú 

pohyblivosť a obratnosť, osvojujú si estetický pohybový prejav. Vytvárame predpoklady  

k správnemu držaniu tela. Rozvíjame u žiakov rýchlosť, vytrvalosť, pohybovú silu  

a obratnosť. Zdokonaľujú si základné herné zručnosti s loptou. 
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4. ROČNÍK 

CIELE  

 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. 

 

 

OBSAH 
 

Poradové cvičenia 

Upevnenie osvojených základných povelov z nižších ročníkov. 

Nástup družstva do radu, dvojradu, zástupu a dvojstupu. 

Obraty na mieste. 

Pochod podľa hudby, pochod so spevom. 

Kondičné cvičenie 

Cvičenia s využitím behu 

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 

Opakované  preskoky znožmo,  jednonož,  striedavonož,  so  zameraním  na  techniku 

a vytrvalosť. 

Preťahovanie vo dvojiciach. 

 

Cvičenia s dlhým švihadlom 

Preskoky krúžiaceho švihadla. 

 

Cvičenia s využitím lana 

Preťahovanie družstiev i po rýchlom uchopení lana z rôznych polôh. 

 

Cvičenie s plnou loptou 1 – 2 kg 

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

Súťaživé štafety. 

 

Cvičenie s využitím lavičky 

Precvičovanie osvojených pohybových zručností a ich ďalší rozvoj na doske i kladinke 

lavičky (sklon lavičky asi 45°). 

Dvíhanie a nosenie lavičky. 

 

Cvičenie na rebrinách 

Precvičovanie osvojených pohybových zručností z nižších ročníkov. 

Zoskoky z 5. - 6. priečky na pružnú podložku. 
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Cvičenie s použitím debny ako prekážky 

Vystupovanie a výskoky na debnu a zoskoky na pružnú podložku. 

Rýchle preskoky odrazom jednonož medzi jednotlivými dielmi debny položenými na zemi. 

 

Cvičenie na rebríku 

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

 

Šplh na tyči 

Šplh s prírazom. 

Spúšťanie na tyči rúčkovaním. 

 

Jazda na bicykli 

Nácvik pedálovania. 

Cvičenie rovnováhy. 

Prípravné cvičenia 

Prostné cvičenia jednotlivca zamerané na rozvíjanie základnej pohybovej koordinácie 

a techniky pohybu v kĺboch a chrbtici. 

Prípravné cvičenia jednotlivca s náradím – s tyčou, činkami a iným náradím. 

Rytmická gymnastika a tanec 

Rytmizovaná chôdza, 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 

Zo stoja na lopatkách oporou v bokoch – pádom vpred skrčmo. 

Kotúľ vpred. 

Kotúľ vpred opakovane, posledný zakončený skokom prehnuto do stoja, vzpažiť. 

Kotúľ  vpred na zvýšenej podložke (2 - 3 diely debny). 

Kolíska vzad z rôznych postojov a polôh. 

Kotúľ vzad do vzporu drepmo i opakovane. 

Stoj na rukách s dopomocou aj samostatne pri stene. 

Atletika 

Rýchly beh na 30 – 50 m s preskakovaním nízkych (20 cm) pravidelne rozostavaných 

prekážok. 

Vytrvalostný beh do 12 minút. 

Skok do diaľky skrčmo z rozbehu. 

Hod loptičkou do diaľky a na cieľ. 

Skok do výšky. 

Základné činnosti športových hier 

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. 

Prihrávka 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. 

Prihrávka jednoruč, obojruč trčením v pohybe. 
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Drobné pohybové hry 

Formovanie kladných vlastností. 

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

Hry na snehu, na ľade. 

Turistika 

Chôdza a beh v teréne k cieľu vzdialenému 2 km.  

Prekonávanie terénnych prekážok.  

Vybiehanie a zbiehanie krátkeho svahu.  

Preliezanie a podliezanie prekážky.  

Cvičenie rovnováhy na prírodných prekážkach. Dvíhanie a nosenie ľahkých predmetov. 

Hádzanie, vrhanie predmetu do diaľky, do výšky, na cieľ. Preťahovanie vo dvojiciach 

a pretláčanie v skupinách. 

Ošetrovanie povrchových poranení. 

Prenášanie ranených. 

Základné spôsoby orientácie v prírode. 

Odporúčame plávanie žiakov (podľa podmienok školy). 

 

 

PROCES 
Prostné cvičenia zameriavame na rozvíjanie základnej pohybovej koordinácie a techniky 

pohybu, na posilnenie a pretiahnutie svalových skupín, na zväčšovanie rozsahu pohybu 

v kĺboch a chrbtici. Pri pohybových hrách sa zameriavame na zdokonaľovanie lokomočných 

a špecifických herných zručností. 
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3 OBSAH VZDELÁVANIA PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK  

PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO 

POSTIHNUTIA PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
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3.1 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK  

         PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (SJL) 

 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov 

so streným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových. Prostredníctvom rozvíjania 

materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov cielene budujeme zručnosti potrebné 

na získavanie informácií a na ich výmenu v sociálnom kontakte, čo má výrazný podiel na 

celkovej socializácii dieťaťa. Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo 

zložiek čítanie a literárna výchova, písanie a sloh. 

 

Čítanie a literárna výchova 

Požiadavky v súvislosti s nácvikom techniky čítania, čítania s porozumením, reprodukcie 

obsahu textu u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia nie je možné 

zovšeobecniť. Nie je teda možné ani vyžadovať detailné dodržiavanie obsahu vzdelávania 

určeného pre jednotlivé ročníky. Je potrebné počítať s tým, že jednotliví žiaci môžu prejaviť 

taký záujem o čítanie, že pomerne ľahko zvládnu jeho techniku a iní, napriek priaznivejšej 

mentálnej kapacite, nebudú postupovať očakávaným tempom. V takých prípadoch učiteľ 

hľadá iný spôsob práce so žiakom, pričom však dosahovanie iných cieľov, vrátane obsahu 

učiva, dokáže patrične odôvodniť. Nie je záväzné učiť žiaka všetky tvary písmen veľkej a 

malej, tlačenej a písanej abecedy, pripúšťa sa nácvik čítania aj zápisu iba tvarov písmen 

veľkej tlačenej abecedy, treba však pamätať na neskorší obmedzený výber textov na čítanie – 

(malé tlačené písmená). V prípade, že žiak je schopný pracovať s viacerými tvarmi písma, 

možno mu pri preberaní každého písmena pridať aj tvar malého tlačeného, veľkého písaného 

a malého písaného písmena. 

Pri výučbe čítania sa môže stať, že úroveň techniky čítania u žiaka presiahne úroveň jeho 

intelektuálneho a rečového vývinu a nebude v súlade s úrovňou chápania čítaného textu. 

Okrem textov na čítanie je preto potrebné takmer vždy využívať aj ilustrácie znázorňujúce 

kľúčové slová (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a pod.) alebo skutočné 

predmety, resp. predvádzanie činností. Pri nácviku pozornosti žiaka a tých zručností, ktoré 

predchádzajú učeniu čítať, ale aj pri samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme ho 

upútali témami jemu blízkymi, ktorých použitie môžu slúžiť ako motivácia, resp. odmena. 
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1. ROČNÍK 

 

CIELE 

- Vedieť sa sústrediť na usmernený výkon spojený s miestom a časom určeným pre 

predmet čítanie, 

- vedieť ukladať plošné predmety/kartičky s obrázkami do radu zľava doprava, 

- vedieť ukázať prstom na učiteľom pomenovaný objekt na stole/na obrázku, 

- vedieť rozlíšiť obrázky na základe učiteľom určených znakov, 

- vedieť udržať pozornosť pri manipulácii s obrázkami pri plnení úlohy. 

 

OBSAH 

Oboznámenie žiakov s leporelami a knihami – príprava na čítanie. 

Zameranie pozornosti na určený objekt, obrázok, nákres, pomenovávanie predmetov, javov, 

činností, obrázkov, ... 

Porovnávanie predmetov, obrázkov a pomenovávanie ich vlastností vo vzťahu k veľkosti, 

tvaru, farbe, .... 

Chápanie a vyjadrenie polohy predmetu – hore, dolu, vyššie, nižšie, vľavo, vpravo, na kraji, 

v prostriedku, na konci, pred, za, nad, pod. ... . 

Určovanie (vyhľadávanie) tvarovo (farebne) rovnakých jednotlivých obrazcov spomedzi 

navzájom podobných usporiadaných v radoch, nácvik postupovania zľava doprava,. 

vyhľadávanie tvarovo (farebne) odlišných jednotlivých obrazcov usporiadaných v radoch 

(zľava doprava), cvičenie rozlišovacej schopnosti na skupinách obrazcov. 

Hláska a písmeno a, A, i, I vo funkcii medzi obrázkami. 

Sluchová diferenciácia slov s využitím riekaniek a vyčítaniek. 

 

PROCES 

Tempo práce je potrebné zvoliť podľa schopností žiaka, pričom je možné, že na konci 

školského roku žiak nebude mať zvládnuté celé učivo slovenského jazyka určeného pre prvý 

ročník, čo nie je dôvod na to, aby ročník opakovalo; v ďalšom ročníku učivo doberie a až 

potom prejde na učivo ďalšieho ročníka. 
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2. ROČNÍK 

 

CIELE 

- Vedieť pomenovať obrázky, 

- vedieť sluchom diferencovať slová na slabiky, 

- vedieť sluchom zo slabík poskladať slovo, 

- vedieť sluchom poznávať prvú hlásku slova, 

- vedieť čítať dvojslabičné slová zložené zo známych slabík. 

 

OBSAH 

Hláska a písmeno m, M. 

Slabika ma, má, Ma, Má, mi, Mi, MI. 

Hláska a písmeno e, E, slabika me, Me. 

Čítanie dvojslabičných slov: mama, mami, mame, máme. 

Hláska a písmeno I, L, slabiky s týmito písmenami. 

Čítanie dvojslabičných slov zložených zo známych slabík. 

Na základe sluchového vnímania poznávať prvú hlásku slova. 

Osvojovanie čítania otvorených slabík zložených z osvojených písmen. 

 

PROCES 
 

Pri vyvodzovaní písmen používame obrázky, riekanky a znázorňovanie písmen pohybom. 

Podľa individuálnych schopností žiakov využívame zrak, sluch alebo zapájame i motoriku. 

Učivo precvičujeme na kartičkách alebo kockách. 
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3. ROČNÍK 

 

CIELE 

 Vytvárať zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať pracovné miesto a 

potreby  na lavici pri čítaní a písaní,  

 vedieť čítať dvojslabičné slová,  

 vedieť čítať jednoduché vety,  

 spresňovať správnu výslovnosť žiakov.    

  

OBSAH  
  

Čítanie tlačených písmen, slabík a slov vyvodených v druhom ročníku. 

Čítanie písaných písmen a slabík nacvičovaných v písaní v druhom ročníku.  

Postupné osvojovanie veľkých a malých písmen: o, O, v, V, u, U, t, T, p, P.                                

Čítanie otvorených slabík z osvojených písmen.      

Nácvik čítania zatvorených slabík ( im, et, it, op, pil, tam, lep).   

Čítanie dvojslabičných slov z otvorených slabík.     

Čítanie jednoduchých viet.  

  

  

PROCES  
Pri všetkých písmenách postupujeme tak, že najprv vyvodíme hlásku a písmeno za pomoci 

riekanky a obrázkov. Pri vyvodzovaní jednotlivých hlások a písmen vytvárame vizuálnu, 

akustickú a artikulačnú väzbu. Žiakov pripravujeme na čítanie slov včlenením prvej alebo 

poslednej hlásky do vysloveného slova. Učíme ich rozlišovať krátke a dlhé slabiky. Žiakov 

učíme počúvať a vnímať krátky príbeh alebo rozprávku.  
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4. ROČNÍK 
  

CIELE  
  

 Vedieť čítať trojslabičné slová, 

  nacvičiť viazané čítanie jednoduchých slov,  

 osvojiť si ďalší okruh hlások a písmen,  

 čítať jednoduché vety s porozumením.  

  

  

OBSAH  
  

Čítanie tlačených písmen, slabík a slov vyvodených v treťom ročníku.  

Čítanie písaných písmen, slabík a slov vyvodených v treťom ročníku.  

Utvrdenie známych dvojslabičných slov. 

Nácvik čítania  trojslabičných slov.  

Postupné osvojovanie veľkých a malých písmen: j, J, s, S, n, N, y, Y, š, Š, d, D.  

Čítanie slabík v riadkoch, stĺpcoch, vyhľadávanie slabík podľa pokynu učiteľa, vyhľadávanie 

plnovýznamových slov.  

Nacvičovanie viazaného čítania jednoduchých slov. 

Čítanie jednoduchých viet s porozumením.  

Priraďovanie viet k ilustráciám.  

Nacvičovanie čítania súvislého textu s porozumením.  

  

  

PROCES  
Pri vyvodzovaní novej hlásky a písmena vytvárame vizuálnu, akustickú a artikulačnú väzbu. 

Hlásku priraďujeme k tlačenému aj písanému písmenu, precvičujeme ju medzi známymi 

písmenami, rozvíjame sluchové vnímanie. Pri čítaní obrázkov žiaci ťahajú prstom po 

grafickom znázornení novej hlásky.  V relaxačnej časti hodiny využívame slabikové pexesá, 

vyčítanky a hudobno-pohybové hry. Žiakov učíme pracovať s čitateľskou tabuľkou. 
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3.2 ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI (RVK) PRE ŽIAKOV 

SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 
Vyučovací predmet  rozvíjanie komunikačnej schopnosti (ďalej  aj  „RVK“) je určený pre 

všetkých žiakov s mentálnym postihnutím. V klinickom obraze mentálnej retardácie sa  

vyskytujú sprievodné prejavy v neuro-psychickom vývine, vo vývine motoriky, psychiky, 

citov, vôle a najmä v oblasti komunikácie a reči.  

 

Komunikačná schopnosť je komplexná schopnosť človeka vedome a podľa patričných noriem 

používať jazyk ako systém znakov a symbolov v celej jeho komplexnosti a vo všetkých jeho 

formách a to za účelom realizovania určitého komunikačného zámeru. Komplexnosť 

znamená, že táto schopnosť zahŕňa všetky jazykové roviny (foneticko-fonologickú, 

lexikálnosémantickú, morfologicko-syntaktickú, pragmatickú); pokiaľ ide o formy, 

komunikačná schopnosť zahŕňa všetky spôsoby komunikovania (napríklad hovorený, 

grafický, neverbálny spôsob komunikácie). Preto je obsah predmetu RVK zameraný na 

všetky roviny jazyka a všetky formy komunikácie. 

 

Narušená komunikačná schopnosť detí s mentálnym postihnutím má špecifickú etiológiu, 

symptomatológiu aj metódy intervencie. (Lechta  -  Matuška, 1995) U detí s mentálnym 

postihnutím býva zvyčajne vývin reči oneskorený alebo obmedzený.  

 

Obsah predmetu RVK je rámcový. Postupujeme v súlade so zákonitosťami vývinu reči a 

myslenia žiaka, rešpektujúc priebežne úroveň všetkých jeho schopností  (motorika, 

poznávacie procesy).  

 

Počet vyučovacích hodín v týždni je daný  rámcovým učebným plánom (ďalej len RUP) vo 

vzdelávacom programe pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím.  

 

Pre žiakov, ktorí nie sú schopní dorozumievať sa hovorenou rečou  (ich reč nie je 

zrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci), sa odporúča okrem predmetu RVK zaradiť 

aj voliteľný predmet Augmentatívna a alternatívna komunikácia. Náhradné a 

doplnkové komunikačné systémy potom používajú žiaci v bežnej komunikácii a na 

všetkých vyučovacích predmetoch. 
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CIEĽ 

 
Hlavným cieľom predmetu RVK v ŠZŠ je podporiť rozvoj reči a jazykových schopností ako   

predpokladu k realizácii určitého komunikačného zámeru  a funkčného dorozumievania 

stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii. Rozvíjanie komunikačnej schopnosti 

jednotlivých žiakov je primerané úrovni rozvinutia poznávacích, psycho-motorických, 

citových a vôľových predpokladov a schopností. 

 

OBSAH 

 
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti úzko súvisí s vývinom vnímania, pamäti, pozornosti,  

myslenia a sociálnym prostredím dieťaťa. Preto ciele aj obsah predmetu musia mať širší  

záber a orientujú sa na celý komplex dorozumievacieho procesu. V každodennej komunikácii 

sa navzájom podmieňujú  a prelínajú jednotlivé jazykové roviny a spôsoby komunikácie, 

preto ich nasledovné členenie je skôr teoretické. Má však zámer usporiadať ciele, obsah a 

činnosti smerujúce k rozvíjaniu komunikačnej schopnosti do systému. 

 

Obsah musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými schopnosťami dieťaťa, bez  

ohľadu na fyzický vek. Pri rozvíjaní komunikačnej schopnosti detí s  mentálnym postihnutím 

stredného stupňa je prioritou obsahová stránka.  

 

Obsah a ciele rozvíjania komunikačnej schopnosti  v jednotlivých oblastiach:  

 

Pragmatická rovina jazyka 

 

 

Cieľ Obsah 

Rozvíjať praktické používanie  

jazyka na dorozumievanie, a to  

s použitím verbálnych aj  

neverbálnych komunikačných  

prostriedkov 

Porozumenie reči 

Komentovanie „tu a teraz“. 

Komentovaním všetkých činností 

a pomenovávaním predmetov 

rozvíjame porozumenie pojmov a ich 

vzájomných súvislostí.  

Postupujeme od poznávania 

skutočných predmetov  a javov k 

obrázkom a porozumeniu pojmov.  

Kategorizovanie pojmov podľa 

daných kritérií.  

Vykonávanie činností podľa 

komentovania a porozumenia obsahu 

prehovoru komunikačného partnera. 

Rozvíjanie expresívnej reči 

Námetové hry, pri ktorých žiak môže 

komentovať svoju činnosť. Vo 

všetkých hrách kladieme dôraz na 

hlasné komentovanie činnosti alebo 

spoločné  komentovanie s pomocou 

učiteľky. Pri hrách sa odporúča 

používať názorné skutočné predmety, 

ich miniatúry alebo primerané 

ilustrácie a obrázky.  
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Nehovoriaci žiaci komentujú s 

pomocou posunkov, grafických 

znakov alebo iným náhradným 

komunikačným prostriedkom.  

Vytváranie situácií z bežného života 

tak, aby ich mohli žiaci lepšie 

pochopiť a komentovať  („zažiť ich“)  

a tým si upevňovať slovnú zásobu. 

Jednoduché aktívne pomenovávanie 

predmetov a dejov v prostredí školy a 

rodiny, jednoduché komentovanie 

vykonávaných alebo prebiehajúcich 

činností a  situácií.  

Tvorenie jednoslovných a 

dvojslovných viet, slovných 

pomenovaní. 

Rozhovor 

Jednoduchý rozhovor, striedanie role 

s  komunikačným partnerom.  

Začiatok a ukončenie rozhovoru. 

Výber a udržanie témy rozhovoru.  

Výber komunikačných prostriedkov 

primeraných situácii a 

komunikačnému partnerovi. 

Odpoveď na otázku, kladenie otázok. 

Modelové hry, dramatizácia. 

 Hovorená reč a náhradné 

komunikačné systémy 

 

Lexikálno-sémantická rovina jazyka 

 

 

Cieľ Obsah 

Rozvíjať slovnú zásobu, chápanie 

pojmov a ich používanie  

v komunikácii 

Pomenovávanie skutočných 

predmetov a javov alebo obrázkov.  

Kategorizovanie pojmov podľa 

významu s názornými príkladmi a 

bez nich. (Pri pomenovávaní zároveň 

ukazujeme na predmet alebo zároveň 

vykonávame pohyb a pod.) 

Rozlišovanie a porovnávanie 

významovo podobných a 

protikladných pojmov. (Názorne: reč 

v spojení so zrakovým alebo 

taktilným vnemom a pod.) 

Zovšeobecňovanie pojmov.  

Kľúčové slová. 

Upevňovanie významu pojmov a 

súvislostí zážitkovou formou. 

 Hovorená reč a náhradné 

komunikačné systémy 
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Morfologicko-syntaktická rovina jazyka 

 

 

Cieľ Obsah 

Rozvíjať jazykový cit,syntaktické a 

morfologické pravidlá.  

Aplikovať ich do hovorenej i písanej 

podoby (podľa individuálnych 

schopností žiaka). 

Nácvik ohýbania slov, nácvik 

predložkových väzieb a analógie 

primerane schopnostiam žiaka  

s pomocou, názorným a zážitkovým  

spôsobom, maľované čítanie, 

doplňovanie a opakovanie viet, 

odvodzovanie slov, tvorba viet a 

súvetí, rozvoj porozumenia reči. 

 Hovorená reč a náhradné 

komunikačné systémy 

 

Foneticko-fonologická rovina jazyka 

 

 

Cieľ Obsah 

Rozvíjať fonematické uvedomovanie, 

schopnosť diferencovať dištinktívne 

znaky jazyka podľa individuálnych 

schopností žiaka. 

Rozvíjať artikulačnú obratnosť a 

výslovnosť 

Rozvíjanie sluchovej diferenciačnej 

schopnosti  

Hry s nerečovými zvukmi, 

rozlišovanie rôznych druhov zvukov 

(zvuky zvierat, štrnganie, búchanie, 

šuchot, zvonček, píšťalka a pod.), 

rozlišovanie intenzity a smeru 

prichádzajúcich zvukov.  

Rozlišovanie zvukov reči, 

rytmizovanie slabík. Hry so zmenami 

melódie a tempa reči. Rozlišovanie 

prvej hlásky v slove. Rozlišovanie 

dĺžky hlások a slabík. 

Cvičenia zamerané na rozvíjanie 

pohyblivosti hovoridiel,  

koordináciu pohybov a správnu 

výslovnosť. 

 Hovorená reč a náhradné 

komunikačné systémy 

 

Rozvíjanie rozprávačských schopností (naratív) 

 

 

Cieľ Obsah 

Rozvíjať rozprávačské schopnosti 

žiakov podľa individuálnych 

schopností. 

Pozorovanie osôb a udalostí v okolí, 

uvažovanie o nich aj mimo ich 

bezprostredného vnímania. 

Jednoduché rozprávanie zážitku 

podľa osnovy, rozprávanie podľa 

obrázkov, vnímanie časovej 

následnosti a súvislostí  udalostí. 

Práca s detskými ilustrovanými  

knihami, leporelami, obrázkami. 
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Rozvíjanie iných schopností spojených s komunikáciou 

 

Cieľ Obsah 

Rozvíjať taktilné a kinestetické 

vnímanie 

Poznávanie predmetov a povrchov 

hmatom, rozvíjanie diferenciačných 

schopností.  

Rozvíjanie vnímania vlastných 

pohybov. 

Rozvíjať sluchovú a zrakovú gnóziu 

(vnímanie, diferenciácia, pamäť). 

Poznávanie rôznych zvukov, 

rozlišovanie ich kvality, intenzity, 

smeru. Poznávanie melódie a rytmu. 

Cvičenia na zapamätanie melódie a 

rytmu, riekanky, radu slov, vety a  

pod. 

Poznávanie rôznych zvukov, 

rozlišovanie ich kvality, intenzity, 

smeru. Poznávanie melódie a rytmu. 

Cvičenia na zapamätanie melódie a 

rytmu, riekanky, radu slov, vety a  

pod. 

 Vnímanie a diferencovanie 

viditeľných znakov predmetov, osôb 

a udalostí, vnímanie viditeľných 

zmien. Cvičenia na rozvíjanie 

zrakovej pamäti. Cvičenia zrakovej 

analýzy a syntézy.  

Rozvíjanie poznávacích procesov: 

zachovanie, priraďovanie, 

zoraďovanie, triedenie – 

kategorizácia 

Rozvíjanie pamäti (akusticko-

verbálna a zraková, pracovná pamäť) 

Rozvíjať priestorovú orientáciu a 

orientáciu v čase 

Cvičenia pravo-ľavej orientácie 

(telesná schéma, rovinná orientácia 

Serialita (nácvik sekvencií, 

postupnosti) 

Intermodalita (audiovizuálny vzťah) 

Rozvíjať motorické schopnosti Rozvíjanie oromotoriky, 

vizuomotoriky, jemnej a hrubej 

motoriky,grafomotoriky, 

fonograforytmiky. 

Rozvíjať čitateľské a pisateľské 

schopnosti 

Pre osvojovanie čítania analyticko 

syntetickou i globálnou  

metódou je nevyhnutné dosiahnutie 

určitej úrovne fonologického 

uvedomenia. Preto je  súčasťou 

obsahu predmetu RKS aj: 

Rozvíjanie  schopnosti  diferencovať 

zvuky reči (slabiky, hlásky a ich 

dĺžku)  hrovou formou.  

Diferencovanie obrázkov, symbolov 

alebo znakov.  

Schematické znázornenie slov.  

Rytmizovanie riekaniek a detských 
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pesničiek.  

Rozvíjanie schopnosti orientácie v 

priestore a v rovine (chápanie a 

vyjadrenie polohy predmetu hore, 

dolu, v prostriedku; sledovanie a 

ukladanie prvkov v rade zľava  

doprava).  

Obrázkové (maľované) čítanie. 

Ak individuálne schopnosti žiaka 

nedovoľujú osvojovanie si všetkých 

tvarov písmen, odporúča sa čítanie a 

písanie len  

veľkých tlačených písmen. 

 

PROCES 
 

Žiakovi je potrebné umožniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované schopnosti a 

tieto v komunikácii stimulovať a rozvíjať.  

 

Rozvíjanie komunikačnej schopnosti sa prelína celým vyučovacím procesom. Témy 

preberané v predmete RVK by mali byť v súlade s témami preberanými najmä v predmete 

 

Slovenský jazyk a literatúra a Vecné učenie. Na hodine RVK sa učiteľ  má so žiakmi zamerať  

na porozumenie pojmov a súvislostí a precvičovanie ich používania v komunikácii.  

 

Na vyučovaní predmetu RVK odporúčame využívať skupinovú prácu, zážitkové učenie, 

dramatizáciu a hry. 

 

Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. Túto formu  

vyučovania možno realizovať na vyučovacej hodine alebo v bloku, v priestoroch triedy alebo  

v prirodzenom prostredí, ktoré súvisí s komunikačným obsahom alebo témou.  Odporúčame 

rozširovať vytváranie komunikačných situácií a okruh komunikačných partnerov aj do  

prostredia mimo školy a rodiny, napr. komunikácia v obchode, na pošte, na železničnej stanici  

a pod.  Zameriavame sa na témy z bežného života pre použitie komunikačnej schopnosti v 

bežnom živote. 

 

U žiakov, ktorých hovorená reč  je nezrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci  využívame 

augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu (AAK).  

 

Pri príprave činností pre žiakov, ktorí majú narušenú komunikačnú schopnosť odporúčame 

spolupracovať s logopédom, sledovať odbornú literatúru a odporúčané internetové zdroje, 

prípadne možnosti ďalšieho vzdelávania v oblasti komunikácie detí a žiakov s ťažko 

narušenou komunikačnou schopnosťou. 
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3.3 ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ (RGZ)  PRE 1. AŽ 4. 

ROČNÍK PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO 

POSTIHNUTIA 

 

 
CHARAKTERSITIKA PREDMETU (RGZ) 

 

Okrem vyučovacích hodín  vyučovacieho  predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností  

sa na rozvíjaní a upevňovaní grafomotorických zručností  žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia podieľajú ďalšie vyučovacie predmety, ako napr. výtvarná výchova  

a hudobná výchova.  

 

Pri vyučovaní rozvíjania grafomotorických zručností z hľadiska jeho obsahu v príslušnom 

ročníku nadväzujeme upevňovaním a rozvíjaním učiva, ktoré je stanovené pre jednotlivé 

zložky slovenského jazyka, najmä písania a slohu.  

 

V prípravnom a aj v ďalších ročníkoch sú dôležité ako účinné pomôcky na vyučovanie 

rozvíjania grafomotorických zručností a písania  okrem  písacích nástrojov (hrubé voskové 

farby, kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr pero),  kartičiek  s písmenami a obrázkami, je vhodné 

využívať reliéfne makety jednoduchých geometrických a iných tvarov na obkresľovanie a 

výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými obrázkami, ktoré sa vložia do fólie, na 

ktorú žiak zmazateľnou fixkou môže dopĺňať vynechané písmená, slová. Takúto pomôcku 

možno využiť opakovane pre toho istého žiaka alebo postupne pre viacerých žiakov. 

 

Plnenie vyučovacích cieľov a využívanie foriem a prostriedkov týchto dvoch zložiek od 5.  

ročníka úzko súvisí s rozvíjaním grafomotorických zručností a písaniam, a preto je vhodné  

túto zručnosť u žiakov rozvíjať v priamej nadväznosti na stanovený obsah a ciele gramatiky 

a slohu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie 

147 

 

 

1. ROČNÍK 
 

CIELE 

 

- Nadobudnúť prvé skúsenosti s používaním písacieho nástroja a vedením jeho stopy,  
- zvládnuť prípravné cviky na písanie. 

 

 

OBSAH 

 
Používanie oboch rúk pri cvičení jemnej aj hrubej motoriky. 

Uchopovanie písacieho nástroja (farbičky, ceruzky) dlaňou. 

Uchopovanie písacieho nástroja (farbičky, ceruzky) prstami. 

Vedenie žiaka k správnej pozícii tela pri písaní. 

Zanechávanie farebnej stopy na podložke/papieri voľným čmáraním. 

Čmáranie dominantnou rukou – kruhové čmáranie, čmáranie vertikálnym smerom. 

Obkresľovanie makiet s geometrickými tvarmi. 

Horné a dolné oblúky. 

Vodorovné čiary zľava doprava. Zvislé a šikmé čiary (oboma smermi: zhora nadol a naopak). 

Obkresľovanie veľkých tvarov písmen – samohlások A, I , ak sa s nimi žiak oboznamuje na 

čítaní. 

 
PROCES 

 
Nacvičené prvky stále opakujeme s použitím inej motivácie a iných písacích potrieb. 

Zaraďujeme cvičenia na uvoľňovanie ruky, odstránenie  nesprávneho, kŕčovitého držania  

písacích potrieb. 
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2. ROČNÍK 
 

CIELE 

- Rozvíjať jemnú motoriku a grafomotoriku,  

- naučiť sa správne držať písacie potreby a správne sedieť pri písaní,  

- vytvárať návyk správneho sedenia pri písaní.  

 

 

OBSAH  
 

Opakovanie nacvičených prvkov písania z predchádzajúceho ročníka.  

Slučky, ovály, vlnovky.  

Šikmé „zuby na píle“. Horný a dolný zátrh.  

Písmená e, l, m, i.  

Slabiky me, mi, le, li, em, im, el, il.  

 

 

PROCES  
 

Hodiny rozvíjania grafomotorických zručností rozdeľujeme na menšie časové jednotky, aby 

žiaci písali niekoľkokrát týždenne.  

Začíname od veľkých prvkov a prípravných cvikov, ktoré sa postupne zmenšujú a spresňujú. 

Zameriavame sa na koordináciu pohybov ruky a oka.  

Sústavne dbáme na správne držanie písacích potrieb a správne sedenie pri písaní. 
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3. ROČNÍK 
 

CIELE 

 Rozvíjať jemnú motoriku a grafomotoriku,   

 vytvárať návyk prakticky si usporiadať potreby na lavici pri písaní,  

 vytvárať zručnosť písať s príslušnými pracovnými, hygienickými a estetickými 

návykmi,  

 spresňovať správny tvar písaného písmena,  

 vytvárať návyk správneho sedenia pri písaní,  

  

  

OBSAH  
  

Postupný nácvik písmen a, o, p, t, v u.  

Písanie slabík z osvojených písmen jednoduchými spájacími ťahmi.  

Nácvik uvoľneného, plynulého pohybu.  

Zmenšovanie a spresňovanie tvaru písaného písmena.  

  

  

PROCES  
Pri písaní je možné využívať rytmické riekanky, prípadne hudobný sprievod. Nacvičené 

prvky stále opakujeme s použitím inej motivácie a iných písacích potrieb. Zaraďujeme 

cvičenia na uvoľňovanie ruky, odstránenie nesprávneho, kŕčovitého držania písacích potrieb a 

prílišného tlaku na podložku. 
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4. ROČNÍK 
 

CIELE 

 Rozvíjať jemnú motoriku a grafomotoriku,  

 vytvárať návyk správneho držania písacích potrieb,   

 vytvárať návyk správneho sedenia pri písaní,  

 spresňovať správny tvar písaného písmena.  

  

  

OBSAH  
  

Postupný nácvik malých písmen j, s, n, y, d, š.  

Písanie slabík z osvojených písmen jednoduchými spájacími ťahmi.  

Nácvik písania veľkých písmen: A, O, M, N, I.  

Písanie písmen podľa diktátu.  

Nácvik písania slov typu:  mám, tam, sem, sám, les, pes.  

  

  

PROCES  
Vytvárame priestor, kde si žiak môže horšie zvládnuté tvary precvičiť. Počet a poradie písmen 

môže učiteľ  meniť podľa individuálnych schopností žiakov. Naďalej uskutočňujeme cvičenia 

jemnej motoriky a zaraďujeme uvoľňovacie cviky. Žiak, ktorý nie je schopný zvládnuť písaný 

tvar písma, pokračuje v nácviku písania veľkých tlačených písmen.  
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3.4 MATEMATIKA (MAT) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM  

       STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (MAT) 

 

Žiak získava 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 prístupu pôsobili na pozitívny  

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

Hranice obsahu učiva jednotlivých  ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie  

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

žiaka.  Dôležitý je výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok a  

vhodné učebné prostredie.  

Učivo  musí  byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka  

najprijateľnejšie. Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby 

osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom živote. 
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1. ROČNÍK 

 

CIELE 

- Rozvíjať schopnosť triediť a priraďovať činnosti každodenného života, predmety, 

vlastnosti, stavy a pod., podľa určitých kritérií, ako predpokladu rozvíjania základných 

matematických zručností a návykov, 

- utvárať prvotné predstavy o čísle, 

- zoznámiť sa so základnými matematickými pojmami, 

- osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 2, 

- osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 2, 

- osvojiť si základné geometrické predstavy. 

 

 

OBSAH 

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

 

Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov. 

 

Vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto, malý – veľký, krátky – dlhý. 

 

Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec. Vlastnosti: okrúhly a hranatý, 

vzťahy: dopredu - dozadu, hore – dole. 

 

Číslo 1. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.  

Priraďovanie predmetov k číslu 1. Čítanie a písanie číslice 1.  

Znázorňovanie čísla 1. 

 

Číslo 2. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.  

Priraďovanie predmetov k číslu 2. Čítanie a písanie číslice 2.  

Znázorňovanie čísla 2. 

 

Porovnávanie čísel 1, 2. Rozklad čísla 2.  

Vzťahy väčší, menší, rovná sa. znázorňovanie nerovnosti a rovnosti pomocou tvorenia dvojíc.  

Znaky >, <, =. nerovnosti 1 < 2, 2 > 1, rovnosti 1 = 1, 2 = 2. 

 

Sčitovanie v obore do 2. Znak + (plus). Zápis príkladov sčitovania.  

Znázorňovanie príkladov sčitovania. 

 

Odčitovanie v obore do 2. Znak – (mínus). Zápis príkladov odčitovania.  
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2. ROČNÍK 

CIELE 

- Rozvíjať schopnosť triediť predmety podľa určitých kritérií,  

- utvárať predstavy o čísle,  

- osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 4,  

- osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 4,  

- utvrdiť si základné geometrické predstavy.  

 

OBSAH  
 

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

 

Vzťahy: veľa – málo, väčší – menší, kratší – dlhší.  

 

Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec, trojuholník. Znaky väčší, menší.  

 

Porovnávanie čísel 1, 2.  

 

Číslo 3. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.  

Priraďovanie predmetov k číslu 3. Čítanie a písanie číslice 3.  

Znázorňovanie čísla 3.  

Porovnávanie čísel 1, 2, 3. Znaky <, >, =.  

Sčítanie v obore do 3. Zápis príkladov sčítania. Znázorňovanie príkladov sčítania. Odčítanie v 

obore do 3. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania.  

Rozklad čísla 2 a 3.  

Riešenie slovných príkladov.  

 

Číslo 4. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. Priraďovanie predmetov k 

číslu 4. Čítanie a písanie číslice 4.  

Znázorňovanie čísla 4.  

Porovnávanie čísel 1, 2, 3, 4. Znaky <, >, =.  

Sčítanie v obore do 4. Zápis príkladov sčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania. Odčítanie 

v obore do 4. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania.  

Rozklad čísla 2, 3, 4.  

Riešenie slovných príkladov.  

Mince 1 €, 2 €, počítanie s mincami.  

 

 

PROCES  
 

Žiaci sa učia triediť predmety, tvoriť skupinu predmetov podľa určeného znaku, zoraďovať 

predmety podľa pokynov. Osvojujú si prvky numerácie a počtové výkony v obore do 4.  

Nácvik určovania predmetov realizujeme počítaním po jednej. Počtové výkony sčítania a 

odčítania nacvičujeme oddelene.  

Učia sa rozpoznávať rovinné útvary kruh, štvorec, trojuholník. 
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3. ROČNÍK 

  

CIELE   

 Porovnávať a triediť činnosti  každodenného života, predmety, vlastnosti, podľa 

určitých  kritérií, 

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

 osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 5,  

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

 osvojiť si základné geometrické predstavy.    

  

OBSAH  

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

Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov.                                          

Vzťahy: viac – menej, patrí – nepatrí, dlhý – krátky, pred – za, hneď pred – hneď za.    

Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec, trojuholník, priraďovanie názvu.      

Číslo 5. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.  

Priraďovanie predmetov k číslu 5. Čítanie a písanie číslice 5. Znázorňovanie čísla 5. 

Porovnávanie čísel 1, 2, 3, 4, 5. Znaky  <, >, =. Sčítanie v obore do 5. Zápis príkladov 

sčítania. Znázorňovanie príkladov sčítania. Riešenie slovných príkladov na sčítanie.  

Odčítanie v obore do 5. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania. 

Rozklad čísla 5. Riešenie slovných príkladov. Mince 1 €, 2 €. Bankovka 5 €.  

 

Číslo 0. Číselný rad 0 - 5. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. Čítanie a písanie 

číslice 0. Porovnávanie čísel 0 - 5. Znaky  <, >, =. Sčítanie s číslom 0. Znázorňovanie 

príkladov sčítania. Rozklad čísla v obore do 5. Slovné príklady na sčítanie.   Odčítanie s 

číslom 0. Znázorňovanie príkladov odčítania. Slovné príklady na odčítania. Pamäťový nácvik 

príkladov sčítania a odčítania.  

  

PROCES  

Žiaci sa učia triediť predmety, tvoriť skupinu predmetov podľa určeného znaku, zoraďovať 

predmety podľa pokynov. Osvojujú si numeráciu a počtové výkony v obore do 5 a počtové 

výkony s číslom 0. Nácvik určovania počtu predmetov realizujeme počítaním po jednej.                                            

Počtové výkony sčítania a odčítania  nacvičujeme oddelene a v závere každého oboru 

precvičujeme spoje sčítania a odčítania spoločne. Učia sa riešiť slovné príklady.                                                                          

Rozpoznávajú a pomenúvajú rovinné útvary kruh, štvorec a trojuholník. 
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4. ROČNÍK 

 CIELE   

 Porovnávať a triediť činnosti  každodenného života, predmety, vlastnosti, podľa 

určitých  kritérií,  

 osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel  6 - 10,  

 osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel  6 - 10, 

 osvojiť si základné geometrické predstavy.    

  

OBSAH  

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

Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov.  

Vzťahy : viac – menej, patrí – nepatrí, dlhý – krátky, pred – za, hneď pred – hneď za. 

Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec, trojuholník, priraďovanie názvu. 

Poznávanie geometrických telies guľa a kocka.  

 

Číslo 6 -10. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. Priraďovanie 

predmetov k číslu 6 - 10. Čítanie a písanie číslic 6 - 10. Znázorňovanie čísel 6 - 10. 

Porovnávanie čísel do 10. Znaky  <, >, =. Rozklad čísel 6 - 10. Sčítanie v obore do 10. Zápis 

príkladov sčítania. Znázorňovanie príkladov sčítania. Riešenie slovných príkladov na sčítanie. 

Odčítanie v obore do 10. Zápis príkladov odčítania. Znázorňovanie príkladov odčítania. 

Riešenie slovných príkladov. Mince 1 €, 2 €. Bankovka 5 €, 10 €. Oboznámenie sa s pojmami 

drahý – lacný.  

  

PROCES  

Žiaci  si osvojujú  numeráciu a počtové výkony v obore do 10 . Učia sa riešiť jednoduché 

slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. Pri manipulácii s mincami a bankovkami sa učia pojmy 

drahý – lacný. Hravou formou (modelovaním a kreslením z geometrických tvarov) 

upevňujeme rozoznávanie a pomenovanie rovinných útvarov  kruh, štvorec a trojuholník.  
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3.5 VECNÉ UČENIE (VUC) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM  

       STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (VUC) 

 
Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti, a to na 

základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí. 

 

Žiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať vzťahy medzi nimi 

a vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou, alebo akýmkoľvek 

spôsobom prijateľným pre žiakov s mentálnym postihnutím 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej 

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien 

v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. 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. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa zo základnými pravidlami 

bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Žiaci sa systematicky pripravujú na 

aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na ochranu 

zdravia. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné, individuálne pre každého žiaka, citlivo 

zvážiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, vhodnú formu 

motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na 

jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym 

množstvom stimulov. 
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1. ROČNÍK 

 
CIELE 

 
- Poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť manipuláciou s 

predmetmi, slovne, kresbou, pohybom,  

- spoznávať a pomenovať predmety a činnosti, s ktorými sa žiaci stretávajú v triede a v 

škole, 

- vedieť sa orientovať v triede,  

- poznať mená ročných období,  

- poznať mená dní v týždni,  

- uvedomovať si premenlivosť počasia,  

- poznať niektoré rastliny a zvieratá miestnej oblasti,  

- vedieť šetrne zaobchádzať s pomôckami, nepoškodzovať zariadenie triedy,  

- osvojiť si základné pravidlá správnej životosprávy a kultúrneho správania. 

 

OBSAH 

Trieda, škola a okolie školy 

Pomôcky a zariadenie triedy. 

Školské potreby a hračky. 

Poznanie svojho mena, priezviska, meno svojho učiteľa a mená spoluţiakov. 

Rozlíšenie vyučovacej hodiny a prestávky. 

Základné návyky slušného správania – pozdravenie, poprosenie, poďakovanie. 

Poznávanie najbližšieho okolia školy. 

Orientácia v čase 

Porozumenie časovým údajom a vzťahom: deň–noc, ráno–večer, dnes–zajtra, teraz–potom, 

určenie dní v týždni. 

 

Príroda 

Pozorovanie zmien v prírode a počasia. 

Pomenovanie ročných období s použitím obrázkov: jar, leto, jeseň, zima. 

Osvojovanie základných pojmov umožňujúcich poznať sledované predmety a javy: teplo, 

zima, slnko, vietor, dážď, sneh, mráz. 

 

Zvieratá v prírode 

Domáce zvieratá: pes, mačka, krava, koza, prasa, sliepka, hus, zajac, kôň. 

Voľne žijúce zvieratá: myš, jež, medveď, líška, 

Vtáky a hmyz: drozd, lastovička, motýľ, včela, mucha, lienka, sýkorka. 

Rastliny v prírode 

Kvety: ruža, tulipán a iné. 

Stromy: hruška, jabloň, slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa, ich plody. 

Kríky: maliny, ríbezle. 
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Starostlivosť o zdravie 

Vnímanie a poznávanie jednotlivých častí ľudského tela: hlava, krk, ruky, nohy. 

Zdravie, choroba, lieky, lekár. 

Základné hygienické návyky, význam pre zdravie. 

Význam zdravej výživy pre zdravie. 

Obliekanie sa podľa ročného obdobia a teploty prostredia. 

Bezpečnosť cestnej premávky 

Chôdza po chodníku. 

Prechádzanie cez cestu, prechod pre chodcov, semafory. 

Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní. 

Obchod 

Rozoznávanie obchodov podľa zamerania, poznávanie nápisov na obchode – globálnou 

metódou. 

Poznávanie rozličného tovaru, najmä potravín: ovocia, zeleniny. 

Poznávanie mincí. 

Zameranie sa na správanie v obchode. 

Domov a rodina 

Rodičia, súrodenci – ich mená. 

Vzťahy medzi členmi rodiny. 

Pomenovanie časti bytu: kuchyňa, izba, kúpeľňa, WC a iné. 
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2. ROČNÍK 

 
CIELE 
 

- Poznať priestorové pojmy a vzťahy,  

- vedieť sa orientovať v triede a v školskej budove,  

- vedieť pomenovať predmety a činnosti, s ktorými sa žiaci stretávajú,  

- poznať názvy ročných období,  

- osvojiť si názvy dní v týždni,  

- oboznamovať sa so zásadami osobnej hygieny a kultúrneho správania,  

- poznať niektoré rastliny a zvieratá.  

 

OBSAH  
 

Trieda, škola a okolie školy  
Predstavovanie sa, pozdravenie, poďakovanie, prosba.  

Poznávanie mena a priezviska svojho učiteľa, mená spolužiakov, označenie triedy.  

Pomenovanie zariadenia triedy, rozlišovanie školských potrieb a hračiek.  

Rozlišovanie vyučovacej hodiny a prestávky.  

Uvedomovanie si rozdielu v požiadavkách na správanie počas vyučovania a cez prestávku. 

Orientácia v budove školy.  

Poznávanie najbližšieho okolia školy podľa miestnych podmienok.  

 

Orientácia v čase  
Porozumieť časovým údajom deň – noc, ráno – večer, teraz – potom, dnes – zajtra. Určovanie 

dní v týždni.  

 

Príroda  

Pozorovanie zmien v prírode, zmeny počasia.  

Osvojovanie základných pojmov teplo, zima, mráz, slnko, vietor, dážď, sneh, ľad na základe 

konkrétneho vnímania, potom s použitím obrázkov, na záver spájanie niekoľkých pojmov na 

základe asociácií.  

Pomenovanie ročných období s použitím obrázkov. Spresňovanie predstavy o ročných 

obdobiach.  

 

Zvieratá v prírode  

Pomenovanie zvierat a ich triedenie.  

Domáce zvieratá: pes, mačka, krava, koza, prasa, sliepka, hus, zajac, kôň a ich mláďatá.  

Voľne žijúce zvieratá: myš, jež, medveď, líška.  

Vtáky a hmyz: drozd, lastovička, motýľ, včela, mucha, lienka, sýkorka.  

 

Rastliny v prírode  

Rozlišovanie pojmov kvet, strom, ker. Poznávanie rastlín.  

Kvety: ruža, tulipán, snežienka, fialka.  

Stromy: hruška, jabloň, slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa, poznávanie ich plodov. Poznávať 

ovocie podľa tvaru, chuti a vône.  

Kry: maliny, ríbezle.  
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Starostlivosť o zdravie 

Poznávanie a pomenovanie jednotlivých častí ľudského tela : hlava, krk, ruky, nohy. 

Poznávanie častí tváre: oči, nos, ústa, uši.  

Zdravie a choroba : bolesť hlavy, hrdla, teplota, návšteva lekára, lieky.  

Osobná hygiena: umývanie rúk, čistenie zubov, česanie.  

Zdravá výživa a jej význam. Čo jeme.  

Obliekanie sa podľa ročného obdobia a teploty. Ochrana pred slnkom a mrazom.  

 

Bezpečnosť cestnej premávky  
Bezpečnosť chodcov. Chôdza po chodníku.  

Bezpečné prechádzanie cez cestu po vyznačenom priechode pre chodcov. Semafor: červená – 

stoj, zelená – choď.  

Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní.  

 

Obchod  

Rozoznávanie obchodov podľa zamerania, poznávanie nápisov na obchode – globálnou 

metódou. Hra na obchod. Poznávanie a pomenovanie tovaru: ovocie, zelenina, chlieb, pečivo, 

mlieko. Pojem peniaze, poznávanie mincí.  

Pravidlá správania sa v obchode.  

 

Domov a rodina  
Rodičia, súrodenci – ich mená.  

Najbližší príbuzní – stará mama, starý otec.  

Vzťahy medzi členmi rodiny.  

Náš byt. Pomenovanie častí bytu- kuchyňa, detská izba, obývačka, kúpeľňa, WC, balkón. 

Zariadenie bytu – poznávanie a pomenovanie častí nábytku.  

 

PROCES  
 

Žiaci sa učia dobre orientovať v budove školy, poznávajú najbližšie okolie školy. Osvojujú si 

návyk udržiavať poriadok na svojej lavici, vedieť sa správať počas hodiny a prestávky. 

Osvojujú si základné časové pojmy. Pozorujú charakteristické znaky počasia v jednotlivých 

ročných obdobiach. 
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3. ROČNÍK 

  

CIELE  

 Utvrdiť si jednoduché priestorové pojmy a vzťahy,  

 vedieť sa orientovať v najbližšom okolí školy,  

 osvojiť si základné pojmy súvisiace s ročnými obdobiami a orientáciou v čase,  

 osvojiť si elementárne  zásady osobnej hygieny,  

 osvojovať si základy  kultúrneho správania, – poznať niektoré ďalšie rastliny a 

zvieratá.  

  

OBSAH  

Trieda, škola a okolie školy  
Upevnenie spoločenských návykov - predstavenie sa, pozdravenie, prosba a poďakovanie.                                                

Poznávanie mena a priezviska svojho učiteľa, mená spolužiakov, označenie triedy.               

Pomenovanie zariadenia triedy, pomenovanie školských potrieb.  

Rozlišovanie vyučovacej hodiny a prestávky.  

Osvojovanie návyku ticho si sadať a vstávať, hlásiť sa o slovo, usporiadať si pomôcky, 

udržiavať poriadok v lavici.   

Orientácia v budove školy – umiestnenie triedy, šatne, telocvične, jedálne, toalety.                                                                     

Poznávanie najbližšieho okolia školy podľa miestnych podmienok.  

  

Orientácia v čase  
Porozumieť časovým údajom deň – noc,  ráno – poludnie - večer, teraz – potom - neskôr, 

dnes – zajtra. Určovanie dní v týždni. Pracovné dni, voľné dni. Kalendár.  

 

Príroda                                                                                                                              
Pozorovanie zmien v prírode, zmeny počasia. Kalendár prírody.  Utvrdenie základných 

pojmov: teplo, zima, mráz, slnko, vietor, dážď, sneh, ľad s použitím obrázkov.                                                                                                                  

Pomenovanie ročných období s použitím obrázkov. Spresňovanie predstavy o ročných 

obdobiach.                                                                                                                           

 

Zvieratá v prírode    Pomenovanie zvierat a ich triedenie. Poznávanie zvierat v skutočnosti, na 

obrázku, CD a video. Ďalšie domáce zvieratá:  kačka, morka.   Ďalšie voľne žijúce zvieratá:  

bažant, žaba. Vtáky a hmyz: vrana, vrabec, osa. Počúvanie krátkych poviedok o zvieratkách.  

 

Rastliny v prírode  

Rozlišovanie pojmov kvet, strom, ker. Poznávanie rastlín. Ďalšie kvety: narcis, púpava.  

Ďalšie stromy: višňa, orech, poznávanie ich plodov. Záhradné kry: ríbezle, egreše, vinič 

hroznorodý.  

  

Starostlivosť o zdravie  
Poznávanie a pomenovanie jednotlivých častí ľudského tela : hlava, krk, trup, ruky, nohy. 

Poznávanie častí tváre: oči, nos, ústa, uši, jazyk, zuby, vlasy.  
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Ruka: dlaň, prsty, palec. Osobná hygiena: umývanie rúk pred jedlom, po použití WC, čistenie 

zubov, česanie, čistenie nosa. Umývanie ovocia a zeleniny pred konzumáciou. Jedovaté 

rastliny, huby. Ochrana pred otravou.                                                                                                                                                                                                       

Bezpečnosť cestnej premávky  
Bezpečnosť chodcov. Chôdza po chodníku. Bezpečné prechádzanie vozovky. Semafor: 

červená – stoj, zelená –choď. Dopravná značka: prechod pre chodcov.  Bezpečnosť pri hrách, 

výletoch a kúpaní.  

 

Obchod                                                                                                                           
Rozoznávanie obchodov podľa zamerania, poznávanie nápisov na obchode – globálnou 

metódou.                                                                                                                                     

Hra na obchod. Poznávanie a pomenovanie tovaru: ovocie, zelenina, chlieb, pečivo, mlieko, 

mäso, saláma, vajcia. Pojem peniaze, rozoznávanie mincí 1 €, 2 €. Poznávanie bankovky 5 €.                                   

Pravidlá správania sa v obchode.  

 

Domov a rodina 
Najbližší príbuzní – stará mama, starý otec, strýko, teta.  Náš byt.  

Pomenovanie častí bytu - kuchyňa, detská izba, obývačka, kúpeľňa, WC, balkón.                                                                                                                                         

Kuchyňa – vybavenie kuchyne kuchynským riadom. Praktická manipulácia s predmetmi 

a obrázkami  predmetov.   

 

                                                                                                                                                                                                          

PROCES  

   
Učivo je usporiadané tak, aby nadväzovalo na poznatky z druhého ročníka a tie sa u žiakov 

upevnili. V učive o zvieratách a rastlinách v prírode najprv upevníme učivo z druhého ročníka 

(myš, jež, medveď líška, drozd, lastovička a iné; rastliny – ruža, tulipán, snežienka, fialka, 

hruška, jabloň a iné), až potom preberáme nové učivo.  Žiakov vedieme k osvojeniu si 

základných hygienických, pracovných a spoločenských návykov.  Na základe pozorovania 

zmien v živote rastlín, zvierat a ľudí sa spresňuje predstava žiakov o roku a ročných 

obdobiach. V hre na obchod sa učia správaniu pri nakupovaní. Zmyslovým vnímaním a 

činnosťou s jednoduchými prírodninami alebo s ich modelmi a s vyobrazenými materiálmi sa 

žiaci učia chápať význam vecí, ich vlastností, vzájomné vzťahy a súvislosti medzi nimi. 
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4. ROČNÍK 

 

CIELE  

 Vedieť rozlišovať situácie v prírode podľa ročných období, 

 vedieť pomenovať jednotlivé časti ľudského tela,  

 poznať rastliny a zvieratá miestnej oblasti,  

 oboznámiť sa s pravidlami správania sa  pri nakupovaní, 

 orientovať sa v príbuzenských vzťahoch.   

  

  

OBSAH  
  

Trieda, škola a okolie školy  
Povinnosti žiaka.  

Upresňovanie a upevňovanie pojmov trieda, šatňa, telocvičňa, toaleta, dielňa, školský 

pozemok, cvičná kuchynka. 

Orientácia v areály školy.    

 

Orientácia v čase  
Porozumenie časovým údajom: včera – dnes - zajtra. 

Východ slnka, západ slnka. Porovnávanie časových jednotiek deň – týždeň.  

Kalendár: pracovné dni, voľné dni. 

Určovanie miesta: pod – nad, pred – za.   

 

Príroda  
Pozorovanie zmien v prírode, zmeny počasia.   

Kalendár prírody.  

Ročné obdobia, rozlišovanie situácie v prírode podľa ročných období.  

Jeseň  

Znaky jesene v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv v jeseni.  

Pojmy: slnečný, hmlistý, daždivý. Jeseň v ovocnom sade.  

Jesenné kvety: astra, georgína, nechtík, jesienka.  

Zima  

Znaky zimy v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv v zime.  

Pojmy: sneženie, fujavica, poľadovica.  

Vtáky v zime: sýkorka, drozd, vrabec.  

Zimné športy. Bezpečnosť pri zimných športoch a hrách na snehu.  

Oboznamovanie sa s vianočnými tradíciami.  

Jar  

Znaky jari v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv na jar.  

Pojmy: ochladenie – oteplenie.  

Vtáky na jar: stavanie hniezd (na zemi, v dutinách stromov, na stromoch, pod strechami 

domov), znášanie vajíčok, kŕmenie mláďat.  

Jarné práce na školskom pozemku.  
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Leto  

Znaky leta v prírode, charakteristika počasia, odev a obuv v lete.  

Pojmy: búrka, lejak, dúha.  

Lúky, lúčny hmyz: motýle, chrobáky, muchy, mravce, včely.  

 

Starostlivosť o zdravie 

Prehlbovanie poznatkov o ľudskom tele: trup (hrudník, brucho, chrbát); horná končatina 

(plece, rameno lakeť).  

Hygiena rúk, čistota nechtov.  

Hygiena úst, umývanie zubov.  

Bolesti zubov. Návšteva  zubného lekára.     

                                                                                                                                                                                                                             

Obchod 
Hra na obchod, manipulácia s peniazmi, pravidlá správania sa v obchode.  

Návšteva obchodu a drobný nákup, platenie.     

                                                                                                                                         

Domov a rodina  
Orientácia v príbuzenských vzťahoch, pojem vnuk – vnučka.  

Ako doma pomáhame. Význam práce jednotlivca pre celok.  

Adresa bydliska.  

  

                                                                                                                                                                                                            

PROCES   
  

Pri učive o ľudskom tele upevňujeme poznatky z 3.ročníka a potom rozširujeme o nové učivo. 

V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas 

roka spojené s činnosťou ľudí a s ich životom.  Orientáciu  žiakov v priestore precvičujeme aj 

pomocou didaktických hier. Učíme ich chrániť zdravie pri zimných športoch i pri hrách  

a pobyte v letnej prírode. 
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3.6 PRACOVNÉ VYUČOVANIE (PVC) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK PRE ŽIAKOV  

        SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (PVC) 

 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, vytvárania 

sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho osobnosti a  

z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu.  

 

Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných a hygienických 

návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a pracovných zručností a 

návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo vyšších ročníkoch je dôležitým  

činiteľom predprofesionálnej prípravy. 

 

Pracovné vyučovanie prispieva k uspokojovaniu osobných potrieb žiaka, k rozvoju jeho 

schopností, možností a zručností. V kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva k rozvoju 

celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva jeho život zmysluplnejším a nezávislejším. 

 

Obsah predmetu sa realizuje v čo najväčšej miere v prirodzených podmienkach, v situáciách, 

v ktorých bude žiak danú činnosť v reálnom živote vykonávať.  

 

Obsah pracovného vyučovania je členený na jednotlivé zložky. 

 

Sebaobslužné činnosti – žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a 

zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

 

Práce v domácnosti – žiaci si osvojujú základné pracovných návyky v domácnosti, zručností 

potrebné 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. 

 

Práce v dielni – žiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich v 

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

Aktivity sú zamerané na práce s drobným materiálom a papierom, montážne a demontážne 

práce. Vo vyšších ročníkoch je súčasťou tejto zložky aj práca s drevom. 

 

Pestovateľské práce – žiaci sa 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. 
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1. ROČNÍK 
 

CIELE 
 

- Utvárať základné hygienické návyky a sebaobslužné zručnosti, 

- utvárať základné návyky pri stravovaní,  

- rozvíjať jemno-motorické zručnosti, 

- adekvátne používať predmety, 

- utvárať základné pracovné zručnosti,  

- rozlišovať rôzne materiály. 

 

OBSAH 

 
Sebaobslužné činnosti 

Osobná hygiena – nácvik potrebných činností a postupov. 

Používanie hygienických potrieb. 

Osvojenie si hygienických návykov s pomocou. 

Používanie WC, splachovanie, používanie toaletného papiera a vreckovky. 

Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou. 

Obúvanie a vyzúvanie s pomocou. 

Zapnutie a rozopnutie veľkého gombíka s pomocou. 

Používanie zipsu, patentiek s pomocou. 

Navliekanie šnúrky do topánky, viazanie uzla. 

Osvojenie si základných stravovacích návykov. 

Spoznať potreby pre stravovanie, spoznať vlastné a používať ich. 

Používanie lyžice pri jedle. 

 

Práce v domácnosti 

Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou. 

Odkladanie odevu a obuvi s pomocou. 

Utieranie prachu s pomocou. 

Vynášanie odpadkov s pomocou. 

Vedieť vymeniť uterák. 

Otváranie a zatváranie dverí, zásuviek, okien. 

Zapínanie a vypínanie osvetlenia. 

Púšťanie vody – páková batéria, kohútik. 

Primerané používanie rôznych predmetov a hračiek. 

Oboznámenie sa so zariadením kuchyne. 

Rozlíšenie potravín od ostatných predmetov s pomocou. 

Rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky s pomocou. 

Základy jednoduchého prestierania k stolovaniu. 

Odkladanie špinavého riadu zo stola. 

Základy bezpečnosti v kuchyni. 

 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- Oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína, prírodniny a iné. 

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa farby, veľkosti a tvaru. 
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- Manipulovanie s predmetmi: dvíhanie, prenášanie, prekladanie, vkladanie, vyberanie,  

  navliekanie, lepenie, presýpanie. 

- Namotávanie a splietanie vlny a špagátov rôznej hrúbky. 

- Strihanie papiera, textilu, vlny, špagátov. 

- Viazanie uzlov. 

Práce s papierom 

- Trhanie, krčenie a lepenie papiera, spoznávanie základných vlastností papiera. 

- Obkresľovanie, vytrhávanie, lepenie a vyfarbovanie šablóny z papiera. 

- Nalepovanie samolepiek. 

Montážne a demontážne práce 

- Navliekanie drobných predmetov a prírodnín: korále, šípky, vhodné cestoviny a iné. 

- Manipulovanie s kockami: ukladanie kociek na seba, vedľa seba. 

- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie predmetov a hračiek. 

- Práce so stavebnicami: mozaika, domino a iné. 

- Skladanie jednoduchého puzzle. 

 

Pestovateľské práce 

Polievanie izbových kvetov, záhonov a rastlín na pozemku s pomocou. 

Oboznámiť sa so sadením, klíčením a rastom rastlín. 

Práca so záhradným náradím: hrable. 

Zbieranie plodov z listnatých a ihličnatých stromov. 

 

PROCES 

 
Žiaci si zvyšujú samostatnosť pri hygienických a stravovacích návykoch, pri sebaobslužných 

zručnostiach. Všetky pracovné činnosti, ktoré si žiaci osvojujú sa snažíme nacvičovať 

v prirodzených podmienkach, v ktorých ich žiak bude vedieť v praktickom živote vykonávať. 

Čiastkovú úlohu nacvičovanej činnosti, ktorú žiak nezvláda, možno preniesť do pracovnej 

úlohy uloženej v škatuli, aby si ju žiak mohol osvojiť častejším precvičovaním. 
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2. ROČNÍK 
 

CIELE 
 

- Utvárať a upevňovať základné hygienické návyky,  

- utvárať a upevňovať základné stravovacie návyky a základné pravidlá stolovania,  

- zvyšovať samostatnosť pri sebaobslužných činnostiach,  

- utvárať základné pracovné zručnosti a návyky,  

- rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania,  

- rozvíjať schopnosť verbalizovať danú činnosť,  

- osvojiť si základné pracovné zručnosti pri pestovateľských prácach.  

 

OBSAH  
 

Sebaobslužné činnosti  
Osobná hygiena - umývanie rúk a tváre, nácvik alebo utvrdenie správneho postupu, 

používanie mydla a uteráka.  

Používanie vreckovky a hrebeňa.  

Používanie WC, toaletného papiera, splachovanie, následná hygiena rúk - samostatne alebo  

s pomocou.  

Vyzliekanie a obliekanie odevu. Vytváranie zručnosti pri rozopínaní a zapínaní gombíkov, 

používaní zipsov, háčikov a patentiek.  

Obúvanie a vyzúvanie samostatne alebo s pomocou, rozväzovanie a zaväzovanie šnúrok, 

zapínanie a odopínanie pomocou suchých zipsov.  

Stolovanie v triede - hygiena stolovania, používanie obrúska, malej lyžičky. Sebaobsluha pri 

desiatovaní.  

Stolovanie v školskej jedálni – používanie taniera a lyžice. Používanie vidličky a noža  

s pomocou (závisí od individuálnej schopnosti žiaka).  

 

Práce v domácnosti  
Samostatné odkladanie predmetov v triede na určené miesto.  

Samostatné odkladanie odevu a obuvi v šatni. Čistenie topánok od prachu.  

Utieranie prachu z lavíc, parapetných dosiek, utieranie tabule.  

Nácvik zametania smetí z podlahy pomocou malej metličky a lopatky. Vynášanie odpadkov  

z koša do smetnej nádoby s pomocou.  

Upevňujeme zručnosti pri púšťaní a zastavovaní vody podľa individuálnych schopností 

žiakov.  

Odkladanie riadu na určené miesto. Pomenovanie základného riadu.  

Základy stolovania – nácvik jednoduchého prestierania.  

 

Práce v dielni  
Práce s drobným materiálom  

- Poznávanie a triedenie drobného materiálu (prírodniny, kamienky, korálky) podľa veľkosti,  

  farby a tvaru. Ukladanie roztriedeného materiálu do rôznych nádob podľa pokynov.  

- Manipulácia s drobným materiálom: skladanie mozaiky vkladaním, napichávaním,  

  nalepovaním. Navliekanie korálok rovnakej farby alebo veľkosti.  

- Namotávanie vlny na cievku, splietanie vlny a špagátov, nácvik viazania uzla, mašličky.  
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Práce s papierom  

- Poznávanie základných vlastností papiera: hrúbka, povrch. 

- Porovnávanie vlastností papiera.  

- Trhanie, krčenie, nalepovanie, skladanie a strihanie papiera. Práca s nožnicami.  

Montážne a demontážne práce  

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

skrutkovanie, zasúvanie.  

Skladanie jednoduchého puzzle, domina, mozaiky.  

Cvičenie motoriky, pozornosti, presnosti.  

Pestovateľské práce  
Starostlivosť o izbové rastliny: polievanie, kyprenie pôdy, ošetrovanie listov od prachu, 

odstraňovanie odumretých častí rastlín.  

Práca so záhradným náradím – hrable, motyka. Hrabanie lístia.  

Sadenie, klíčenie, rast rastlín – tráva, hrach, fazuľa (do črepníkov).  

Pomoc pri zbere úrody na školskom pozemku.  

 

 

PROCES  
 

Všetky pracovné činnosti nacvičujeme v prirodzených podmienkach. Pri tom je potrebné 

zapájať reč vo forme verbalizácie vykonávanej činnosti, pomenovať materiály a pomôcky. 

Snažíme sa viesť žiakov k dokončeniu práce, pestovať ich vôľové vlastnosti.  

Zvyšujeme samostatnosť žiakov pri sebaobslužných zručnostiach. 
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3. ROČNÍK 

  

CIELE  

 Upevňovať základné hygienické návyky,  

 zvyšovať samostatnosť pri sebaobslužných činnostiach,  

 upevňovať základné stravovacie návyky,  

 utvárať základné manuálne zručnosti,  

 rozvíjať schopnosť verbalizovania činnosti,  

 rozlišovať rôzne materiály,  

 udržiavať poriadok na pracovnom mieste, 

 zvládnuť základy jednoduchej starostlivosti o izbové rastliny.  

  

  

OBSAH  
  

Sebaobslužné činnosti  
Osobná hygiena – utvrdenie správneho postupu umývania rúk a tváre, používanie mydla, 

uteráka, hrebeňa a vreckovky.   

Používanie WC, toaletného papiera, splachovanie, hygiena rúk – samostatne. 

Vyzliekanie a obliekanie odevov a bielizne. Utvrdenie zručnosti pri rozopínaní a zapínaní 

gombíkov, používaní zipsov, patentiek. Upevňovanie opaskov.   

Samostatné obúvanie a vyzúvanie, rozväzovanie alebo zväzovanie šnúrok, zapínanie a 

odopínanie suchých zipsov.   

Stolovanie v triede a v školskej jedálni. Sebaobsluha pri jedení. Vytváranie zručnosti pri 

používaní vidličky a noža.         

                                                                                            

Práce v domácnosti  
Starostlivosť o osobné veci a školské pomôcky. Samostatné odkladanie pomôcok v triede na 

určené miesto. Ukladanie osobných vecí do tašky, hygienického vrecúška.  

Utieranie prachu z nábytku v triede, utieranie tabule.    

Vytváranie zručnosti pri zametaní podlahy metličkou a lopatkou.    

Samostatné zbieranie odpadkov a vynášanie koša do smetnej nádoby.   

Samostatné odkladanie odevov a obuvi v šatni.     

Odomykanie a zamykanie dverí. 

Osvojenie názvov základného riadu. Odkladanie riadu. Utieranie plastovej tácky.  

Utváranie zručnosti v jednoduchom prestieraní.  

  

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom   

Triedenie rôznych druhov drobného materiálu podľa veľkosti, farby a tvaru.    

Ukladanie roztriedeného materiálu do rôznych nádob, škatúľ a zásuviek podľa pokynov.  

Manipulácia s drobným materiálom: presýpanie, prekladanie, skladanie mozaiky     

(vkladaním, napichávaním, nalepovaním). Navliekanie korálok podľa pokynov.   

Namotávanie vlny na cievku. Spletanie špagátikov.     

Strihanie povrázkov, slamy, vlny, handričiek. Precvičovanie viazania uzla a mašličky.   

Zbieranie a rozlišovanie listov, nalepovanie listov.  
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Práce s papierom  

Triedenie a porovnávanie papiera podľa vlastností. Povrch (hladký, drsný), hrúbka (tenký,    

hrubý), farba.                                                                                                                       

Prekladanie, skladanie, vystrihovanie, nalepovanie, zlepovanie papiera (skladačky,  mozaiky). 

Potláčanie papiera odtlačkami rozličných predmetov, detskými tlačidielkami.  

 

Montážne a demontážne práce     

Stavanie z kociek (komíny, mosty, steny, domy).   

Skladanie, rozkladanie, skrutkovanie predmetov, hračiek, stavebníc. 

Zostavovanie tvarov zo špajlí, tyčiek, drievok.  

  

Pestovateľské práce 
Starostlivosť o izbové rastliny – upevnenie základov starostlivosti o izbové rastliny  

z predošlého  ročníka.  

Polievanie kvetinových hriadok na školskom záhone.     

Poznávanie podmienok pre život rastlín – voda, vzduch, svetlo, teplo, pôda – pozorovanie  

klíčenia a rastu rastlín( tráva, fazuľa, hrach, obilie).  

Práca so záhradným náradím- hrable, motyka, krhla.    

Pomoc pri zbere úrody na školskom pozemku.     

Hrabanie lístia. Zbieranie šišiek, plodov gaštana, duba, buka, šípok.  

  

  

PROCES  
  

Pri práci s nožnicami poučíme žiakov o bezpečnosti a ich správnom používaní. Používame 

nožnice so zaguľatenými hrotmi. Žiaci prekladajú papier na polovice, na štvrtiny, vystrihujú 

tvary s rovnými čiarami.  Pri pestovateľských prácach žiaci pozorujú zmeny na  semenách pri 

klíčení a začiatočnom raste v miskách a črepníkoch, ale pozorujú aj rast rastlín, vytváranie 

kvetov a plodov na školskom pozemku. Úroveň dosiahnutých zručnosti závisí  

od individuálnych schopností každého žiaka. 
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4. ROČNÍK 

 

CIELE  
 

 Upevňovať základné hygienické návyky,  

 zvyšovať samostatnosť pri sebaobslužných činnostiach,  

 upevňovať základné stravovacie návyky,  

 rozlišovať rôzne materiály,  

 oboznámiť sa s vlastnosťami dreva,  

 oboznámiť sa s názvami a funkciou pracovných nástrojov,  

 udržiavať poriadok na pracovnom mieste,  

 zvládnuť základy jednoduchej starostlivosti o izbové rastliny.  

 

OBSAH 

 

Sebaobslužné činnosti  
Osobná hygiena - opakovanie všetkých činností, ktoré si žiaci osvojovali v predchádzajúcich 

ročníkoch, čistenie zubov.  

Skladanie odevov na určené miesto, vešanie na vešiak. Odstraňovanie prachu z odevov 

prášením.  

Zvyšovanie samostatnosti pri obúvaní a vyzúvaní, čistenie topánok od prachu.  

Stolovanie v triede a v školskej jedálni. Zdokonaľovanie sa v stolovaní, používaní príboru, 

servítky.  

 

Práce v domácnosti  
Starostlivosť o osobné veci a školské pomôcky.  

Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní pomôcok v triede na určené miesto.  

Ukladanie osobných vecí do tašky, hygienického vrecúška.  

Ukladanie pomôcok v triede a do aktovky.  

Zametanie podlahy a utieranie prachu v triede.  

Samostatné zbieranie a vynášanie odpadkov.  

Odomykanie a zamykanie dverí kľúčom.  

Utváranie zručnosti v jednoduchom prestieraní, umývanie a utieranie riadu.  

Základy varenia: príprava čaju, natieranie chleba maslom, džemom.  

Čistenie zeleniny.  

 

Práce v dielni  
Práce s drobným materiálom  

Triedenie a ukladanie rôznych druhov materiálov a predmetov.  

Manipulácia s drobným materiálom.  

Navíjanie vlny, špagátov na cievku.  

Namotávanie vlny, špagátov na klbko.  

Navliekanie korálok podľa vzoru.  

Precvičovanie viazania uzla a mašličky.  
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Práce s papierom  

Triedenie a porovnávanie papiera podľa vlastností (hladký, drsný, hrubý, tenký a pod.). 

Prepichovanie a navliekanie papiera rôznej kvality na niť.  

Prekladanie, skladanie, vystrihovanie, nalepovanie, zlepovanie papiera.  

Strihanie papiera po predkreslenej čiare.  

 

Práce s drevom  

Oboznamovanie sa s vlastnosťami dreva a ich porovnávanie s vlastnosťami papiera a kartónu 

v praktických činnostiach.  

Opracovanie dreva brúsnym papierom.  

 

Montážne a demontážne práce  

Stavanie z kociek.  

Zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním.  

 

Pestovateľské práce  
Ošetrovanie izbových rastlín.  

Polievanie kvetinových hriadok na školskom záhone.  

Príprava pôdy pred siatím, práca so záhradným náradím.  

Siatie do jamiek a hriadok.  

Zbieranie liečivých rastlín (podľa miestnych podmienok).  

 

 

PROCES  

 

Zdokonaľujeme praktické činnosti, ktoré si žiaci osvojili v predchádzajúcich ročníkoch. 

Žiakov učíme zvládnuť základy jednoduchého pracovného postupu. Pri práci s drevom ich 

oboznamujeme s názvami a funkciou pracovných nástrojov, používať správne názvy 

nástrojov. 
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3.7 HUDOBNÁ VÝCHOVA (HUV) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK PRE ŽIAKOV  

        SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (HUV) 

 
Vyučovací predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou 

súčasťou výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu  

nielen v hudbe, ale aj v iných druhoch umenia.  

 

Ciele hudobnej výchovy  sú podmienené špecifickosťou  mentálneho postihnutia  

jednotlivého žiaka, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja osobnosti žiakov, 

bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej psychoterapeutického 

pôsobenia. 

 

Cieľom hudobnej výchovy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom, hrou na jednoduché hudobné 

nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom vychádzajúcim z hudby. Pritom treba 

rešpektovať ich postihnutie, hudobné schopnosti a zručnosti.  

 

Vyučovací predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života. Orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich vedie k 

tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu. 

 

Výchovno-vzdelávacie úlohy hudobnej výchovy plnia žiaci v príťažlivo motivovaných 

hudobných činnostiach - speváckych, inštrumentálnych, pohybových a posluchových.  

 

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

 

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

oboznamujú s Orffovým inštrumentárom, prípadne s ďalšími hudobnými nástrojmi.  

 

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

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

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

so siedmimi skladbami na počúvanie.  

 

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

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

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

psychoterapeutický prostriedok hudobnej relaxácie,  cieľavedome zameraný na psychickú a 

somatickú aktivizáciu osobnosti a jej uvoľnenie. 

 

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

pohybu zladenému s hudbou, rytmom a obsahom skladieb.  

 

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

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

obohacuje citový život žiakov. 
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1. ROČNÍK 

 

CIELE 
 

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

senzomotorické schopnosti, 

- nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudby,  

- selektovať medzi ľudskou rečou a inými zvukmi. 

 

OBSAH 

 
Počúvanie širšieho repertoáru reprodukovanej hudby (CD, kazete a pod.).  

 

Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária a jednoduchých zvukov  

vyludzovaných bežnými predmetmi prostredia  –  šuchotanie papiera, štrnganie kľúčmi, 

prelievanie tekutiny v zatvorenej fľaši a iné  –  najprv s vizuálne vnímaných zdrojom zvuku, 

potom bez vizuálne vnímaného zdroja zvuku. 

 

Určovanie zdroja zvuku.  

 

Motivácia žiaka k vyludzovaniu zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch. 

 

Určovanie vlastností vnímaných zvukov  –  dĺžky, intenzity (dlhý tón/zvuk  –  krátky, hlasný  

– tichý, hudba – ticho, hudba/ľudský hlas - reč). 
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2. ROČNÍK 

 

CIELE 
 

- Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie,  

- sluchovú pamäť a sluchovú diferenciáciu,  

- rozvíjať senzomotorické schopnosti,  

- rozlišovať ľudský hlas a iné zvuky,  

- uvoľňovať motoriku a rozvíjať zmysel pre rytmus,  

- prebúdzať záujem o hudbu na princípe detskej hry.  

 

 

OBSAH  
 

Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária a jednoduchých zvukov 

vyludzovaných bežnými predmetmi prostredia bez vizuálneho vnímania zvuku. Určovanie 

zdroja zvuku.  

Určovanie vlastností vnímaných zvukov: dlhý – krátky tón, hlasný – tichý tón, hudba – 

ľudský hlas.  

Vyludzovanie zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch.  

 

Detské popevky, riekanky, vyčítanky – Varila myšička kašičku; Medveďku, daj labku; Hijo, 

hijo na koníčku; Haju, haju, hajušky; Ťap, ťap, ťapušky a iné.  

 

Detské piesne – Prší, prší; Čížiček, čížiček; Bola babka; Čo by koza neskákala; Bude zima; 

Šila som; Išla sova na tanec a iné.  

 

Detské hudobno-pohybové hry – Kolo, kolo mlynské; Venček; Tanček; Na ručníček a iné.  

 

Hra na telo na známe piesne, rečňovanky.  

 

Počúvanie vokálnych a inštrumentálnych miniatúr, kolied, ľudových piesní.  

 

 

PROCES  
 

Na princípe detskej hry utvárame predpoklady k primeranému vnímaniu hudby, spevu, 

rozvíjame hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre tonalitu a rytmus. Hudobno-

pohybovými hrami vytvárame interakcie s viacerými žiakmi, zjednocujeme kolektívny spev.  

Žiakov učíme pohybom reagovať na počutú hudbu, snažíme sa kultivovať ich hudobno-

pohybové prejavy. 
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3. ROČNÍK 

 

CIELE 
 

- Utvrdzovať základné hudobné vedomosti a návyky z predchádzajúcich ročníkov, 

- vytvárať predpoklady na primerané vnímanie hudby, na spev a ostatné hudobné 

prejavy,  

- rozvíjať hudobnú pozornosť, pamäť a predstavivosť,  

- rozvíjať zmysel pre tonalitu,  

- osvojiť si nové piesne a hudobno-pohybové hry.  

 

OBSAH 
 

Rytmické cvičenia, využitie nástrojov Orffovho inštrumentária.  

 

Vyludzovanie zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch. Určovanie vlastností 

vnímaných zvukov: dlhý – krátky tón, hlasný – tichý tón, hudba – ľudský hlas.  

 

Melodizácia slov alebo slovných zoskupení, rečňovaniek, vyčítaniek, hádaniek.  

 

Detské piesne – Vrabec muzikant; Húsky, húsky; Náš Brok; Paste sa húsatká, paste; Kohútik 

jarabý; Červené jabĺčko a iné.  

 

Detské hudobno-pohybové hry – Zajačik do lesa; Skáče žaba po blate; A ty Hana, stoj v kole; 

Češem si hlavičku a iné.  

 

Hra na telo na známe piesne, rečňovanky.  

 

Počúvanie vokálnych a inštrumentálnych miniatúr, kolied, ľudových piesní.  

 

 

PROCES  

 

Pri speve sa snažíme, aby žiaci mäkko nasadzovali tón, uvoľňovali hlasové orgány, učíme ich 

prirodzene vdychovať a prostredníctvom rôznych podnetných hier upevňovať správnu 

výslovnosť a artikuláciu. Pri pohybových činnostiach vedieme žiakov k tomu, aby sa naučili 

pohybom reagovať na zmenu výšky, dĺžky, sily tónov, aby sa podľa rôznych úderov (napr. na 

bubienok) naučili meniť smer, tempo a druhy chôdze, behu, pochodu i poskokov. 
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4. ROČNÍK 

 

CIELE 

 
- Utvrdzovať základné hudobné vedomosti a návyky z predchádzajúcich ročníkov, 

- kultivovať pohybový prejav podľa hudby,  

- rozvíjať schopnosť spoločne spievať v skupinách,  

- rozvíjať schopnosť rozlišovať výrazné rozdiely vo výške a sile tónu,  

- osvojiť si nové piesne a hudobno-pohybové hry. 

 

OBSAH 
 

Rytmické cvičenia, využitie nástrojov Orffovho inštrumentária.  

Vyludzovanie zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch. Určovanie vlastností 

vnímaných zvukov: výška a sila tónu, vyjadrovanie rôznej kvality pohybom.  

Jednoduché pohybové hry so sprievodom rečňovanky, piesne alebo hudobného nástroja.  

Spresňovanie rytmu opakovaných pohybov.  

Detské piesne – Kukulienka, kde si bola; Kytička; Fúkaj, fúkaj teplý vetrík; Maličká som; 

Jeden, dva, tri; Zahrajte mi muzikanti; Sláviček; Krásna, krásna, Na dvore býva sliepočka 

naša a iné).  

Detské hudobno-pohybové hry – Fúka vetrík; Tiky-taky; O husičky; Na vlka a líšku; Cip, cip, 

cipovička a iné.  

Počúvanie vokálnych a inštrumentálnych miniatúr, kolied, ľudových piesní. 

 

PROCES  

Pravidelnými speváckymi činnosťami utvárame základný repertoár detských piesní rôzneho 

žánru. Pri jednoduchých spôsoboch hry na detských hudobných nástrojoch zdokonaľujeme 

manipulačné zručnosti žiakov. V hudobno-pohybových hrách si žiaci rozvíjajú základné 

pohybovo-rytmické prvky a napodobňujú známe pracovné činnosti. Počúvanie hudby sa 

harmonicky spája s pohybovým prejavom, kde môžu žiaci vyjadriť citový zážitok z tejto 

hudby. Vhodným výberom skladieb s relaxačnými účinkami môžeme počúvanie hudby 

využiť aj ako prostriedok muzikoterapie. 
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3.8 VÝTVARNÁ VÝCHOVA (VYV) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK  

      PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (VYV) 

 
Vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím má nezastupiteľné miesto aj  vyučovací 

predmet výtvarná výchova. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s mentálnym postihnutím 

rozvíjať grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na  základe rozvoja jemnej 

motoriky sa rozvíjajú  aj  komunikačná  schopnosť, expresívna a receptívna zložka reči, a aj 

nonverbálna forma komunikácie.  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s mentálnym postihnutím 

vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho predmetu 

a zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím  

- rozvoj jemnej a hrubej motoriky, 

- rozvoj koordinovaného pohybu rúk, 

- rozvoj senzomotorickej koordinácie, 

- rozvoj laterality, 

- rozvoj priestorovej orientácie, 

- rozvoj koordinácie oko - ruka, 

- rozvoj pozornosti, 

- rozvoj priestorovej pamäti, 

- rozvoj vnímania, 

- rozvoj kreativity a improvizácie, 
- spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú s cieľmi a 

činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s  vyučovacími  predmetmi slovenský 

jazyk, hudobná výchova, telesná výchova a pracovné vyučovanie. 
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1. ROČNÍK 

 
 

CIELE 
 

- Rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

- rozvíjať koordináciu oko - ruka,  

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu,  

- rozvíjať percepciu,  

- rozvíjať zmyslové vnímanie. 

 

 

OBSAH 

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

- Kresba kruhov, špirály, vlnovky.  

- Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov: strom, ker, lopta, klbko.  

- Napodobňovanie jednoduchých tvarov.  

- Maľovanky - vyfarbovanie. 

 

Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby) 

- Liatie, kvapkanie, odtláčanie farby.  

- Hra s farbou: dotváranie farebných škvŕn drievkom, prstami. 

 

Modelovanie (plastelína, modurit) 

- Manipulácia s modelovacími materiálmi - miesenie modelovacej hmoty jednou a 

oboma rukami, šúľanie, stláčanie, vaľkanie, vytváranie tvarov jednoduchých 

predmetov: guľôčka, had, ovocie. 

- Používanie štipcov - vyštipnúť malé kúsky z plastelíny. 

 

 

PROCES 

 
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, v piesku. Od 

veľkých formátov prechádzajú k menším, striedajú ich podľa účelu. 
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2. ROČNÍK 

 
 

CIELE 
 

- Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom ročníku,  

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, uchopenie a pustenie predmetu,  

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu,  

- rozvíjať percepciu,  

- rozvíjať lateralitu,  

- rozvíjať priestorovú orientáciu  

 

OBSAH  
 

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

- Kresba čiar, oblúkov, kruhov, špirál, vlnoviek.  

- Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov : lopta, slnko, kvet a iné.  

- Napodobňovanie jednoduchých tvarov.  

- Maľovanky – vyfarbovanie.  

- Kreslenie na betónovú alebo asfaltovú plochu hrubými kriedami.  

 

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

- Liatie, kvapkanie, otláčanie, dotváranie farebných škvŕn, hra s farbami.  

- Ukladanie farieb hrubým štetcom na plochu papiera.  

- Rytmické radenie kontrastných farieb.  

 

Modelovanie (plastelína, cesto, modurit, Aquasoft, Patcolor, Blandiver)  

Poznávanie základných vlastností modelovacích materiálov stláčaním, miesením, vaľkaním, 

vyťahovaním. Formovanie materiálu prstami, dlaňami. Vytváranie modelov jednoduchého 

tvaru. Modelovanie z piesku pomocou formičiek.  

 

 

PROCES  
 

Precvičujeme motoriku rúk a prstov. Grafické vyjadrovanie pohybových predstáv ako 

miešanie, mletie, vstávanie, skákanie, vietor, robia žiaci postojačky a na veľkej ploche. 

Prechádzame od veľkej plochy k menšej.  

Prebúdzame elementárny zmysel pre priestor v súvislosti s poznávaním životného prostredia 

vytváraním konkrétnych priestorových situácií z najbližšieho okolia žiaka na pieskovom 

stole, pieskovisku (tvarovanie kopcov, cesty) s využitím makiet domov a stromov. Patcolor a 

Blandiver sú ľahko tvarovateľné modelovacie hmoty a nelepia sa, Aquasoft pláva na vode. 
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3. ROČNÍK 
 

CIELE 
 

- Rozvíjať zmyslové vnímanie a pozornosť,  

- rozvíjať predstavivosť,  

- naučiť žiakov používať výtvarné materiály a pomôcky,  

- vedieť rozlišovať a pomenovať základné farby,  

- rozvíjať grafický prejav a estetické cítenie žiakov. 

 

OBSAH  
 

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

 Voľné kreslenie – rozvíjanie grafického pohybu ruky.  

 Horizontálne a vertikálne čiary, oblúky, kruhy, vlnovky, špirály veľkým aj malým 

pohybom.  

 Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov: jablko, slivka, strom, had a iné.  

 Napodobňovanie jednoduchých tvarov. 

 Maľovanky – vyfarbovanie obrázkov a predkreslených tvarov.  

 Kreslenie na veľkú plochu hrubými farebnými kriedami. 

 

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

 Liatie, kvapkanie, otláčanie, dotváranie farebných škvŕn, hra s farbami – rozpíjanie, 

zapúšťanie do vlhkého podkladu, kontrast svetlých a tmavých farieb.  

 Ukladanie farby štetcom na plochu papiera, prerušovanie ťahu štetca bodkami, 

čiarkami, vytváranie jednoduchých tvarov zväčšovaním škvŕn zo stredu.  

 Pracovať prstovou farbou, tvoriť odtlačky dlane, prstov, chodidla.  

 Nanášať farbu prstom technikou kresby. Rozotierať farebnú škvrnu prstom alebo 

drievkom. 

 

Modelovanie (plastelína, modurit, cesto, rôzne modelovacie materiály)  

Poznávanie základných vlastností modelovacích materiálov stláčaním, miesením, vaľkaním, 

vyťahovaním, šúľaním. Modelovanie guľe medzi dlaňami krúživým pohybom rúk. Váľanie 

valčeka medzi dlaňami a medzi dlaňou a podložkou priamymi pohybmi rúk.  

Vytváranie objemu točením ušúľaného valčeka (miska, košík, pečivo a iné).  

Modelovanie jednoduchej skutočnosti uplatňovaním schopnosti splošťovať guľu, ohýbať 

okraje placky (ovocie, huby, had, lopta).  

Modelovanie na pieskovisku a na pieskovom stole. 

 

PROCES Rozvíjame pozorovacie schopnosti a zrakovú pamäť. Žiaci vnímajú a pozorujú 

jednoduché predmety zo svojho okolia, voľne ich zobrazujú. Pracujeme na rôznych plochách, 

podľa účelu striedame veľké a menšie formáty. Vedieme žiakov k spresňovaniu ich 

výtvarného prejavu. Využívame mäkký grafický materiál. Na vytváranie elementárneho 

zmyslu pre priestor v súvislosti s rozvíjaním hmatu využívame hmatové hádanky, hru na 

slepú babu. Pri práci s prstovými farbami musí zloženie farby rešpektovať zdravotné riziká. 
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4. ROČNÍK 
 

CIELE 
 

- Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom ročníku,  

- učiť sa kresliť postavu a postupne zobrazovať niektoré dôležité detaily,  

- učiť sa kresbou znázorniť znaky zvieracej figúry, 

- učiť sa vystihnúť trojrozmernosť prostredníctvom modelovania,  

- vyjadriť svoj vzťah k prírode prostredníctvom maľby. 

 

OBSAH  
 

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

 Voľné kreslenie – rozvíjanie grafického pohybu ruky na rôzne veľkých plochách 

papiera s rôznym materiálom. 

 Kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu. 

 Kreslenie postavy a postupné zobrazovanie niektorých dôležitých detailov tváre.  

 Tematické kreslenie na základe citového prežívania (zážitky z vychádzok, hier, z 

rodinného života).  

 Znázorňovanie /naznačovanie charakteristických znakov zvieracej figúry.  

 Koláž (použitie prvkov z textilu alebo papiera a dokresľovanie). 

 

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

 Liatie, kvapkanie, otláčanie, dotváranie farebných škvŕn, hra s farbami – rozpíjanie, 

zapúšťanie do vlhkého podkladu. 

 Pokrývanie celej plochy papiera maľbou, prostredníctvom plošne nanášaných farieb 

veľkým aj malým štetcom.  

 Nanášanie farby prstom technikou kresby, rozotieranie farebnej škvrny drievkom.  

 Vyjadrovanie vzťahu k prírode prostredníctvom maľby.  

 Zobrazovanie atmosféry a nálady (krajina v zime, v lete, v noci, počas dažďa a 

podobne). 

 

Modelovanie (plastelína, modurit, cesto, rôzne modelovacie materiály)  

Modelovanie technikou konštruovania, zlepovania jednotlivých častí, spevňovanie spojov 

navlhčenými prstami. - Modelovanie zvieracej figúry, tvaru tela a jeho typických znakov. 

Naznačenie pohybu zvieracej figúry. - Utváranie reliéfu otláčaním predmetov rôzneho profilu 

na uhladenú plochu modelovacieho materiálu. - Modelovanie na pieskovisku a na pieskovom 

stole. 

 

PROCES  

Pracujeme na rôznych plochách podľa účelu. Vedieme žiakov k spresňovaniu ich výtvarného 

prejavu, k slovnému vyjadreniu obsahu kresby. Učíme ich naznačiť charakteristické črty 

postavy. Na základe pozorovania, zážitkov alebo rozprávok ich učíme znázorňovať alebo 

naznačovať typické znaky zvieracej figúry v rôznych polohách. Experimentujeme s 

vlastnosťami farieb a ich možnosťami, tvoríme nové odtiene. 
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3.9 TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA (TSV) PRE 1. AŽ 4. ROČNÍK  

         PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (TSV) 

 
Ciele a obsah predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie optimálneho telesného a 

pohybového rozvoja žiakov s mentálnym postihnutím, vypestovanie pozitívneho vzťahu k 

pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností.  

 

S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri 

pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, 

pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne 

žiaka sa treba zamerať na utváranie účelových pohybových zručností, kompenzáciu 

motorických nedostatkov, elimináciu nevhodných motorických prejavov a pohybových 

stereotypií a tiež na rozvoj komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom – okrem 

rozvoja motoriky a pohybových schopností – aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne 

funkcie. 

 

Ciele telesnej výchovy žiakov s mentálnym postihnutím vychádzajú zo všeobecne 

stanovených cieľov telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno-vzdelávacom 

procese, pričom je potrebné ich prispôsobiť a doplniť na základe nutnosti zohľadnenia 

špecifík vývinu a prejavov žiakov s mentálnym postihnutím 

 

- zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície žiaka, 

- zlepšenie senzomotorických schopností, 

- zvýšenie úrovne základných pohybových schopností, 

- rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa prostredie a 

meniace sa aktivity,  

- rozvoj prijateľných foriem pohybových aktivít s dôrazom na aktuálny sociálny 

kontext,  

- osvojenie a upevnenie hygienických návykov,  

- rozvoj verbálnych schopností,  

- funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám,  

- zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom,  

- dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite,  

- spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými osobami, 

- dodržiavať poradie v skupine,  

- uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite,  

- zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí, 

- vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny,  

- uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách, 

- uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu, 

- vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu, dopredu, 

dozadu, vpravo, vľavo...), 

- rozvoj hrubej aj jemnej motoriky,  

- rozvoj pohybovej koordinácie, 
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- rozvoj koordinácie oko - ruka, 

- rozvoj pozornosti, 

- rozvoj priestorovej a časovo - sledovej pamäti, 

- rozvoj kreativity a improvizácie, 

- rozvoj schopnosti generalizovať. 

 

Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít uvedených v obsahu 

predmetu: 

 

- poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a polôh tela 

a častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie telocvičného 

náradia, náčinia a používaných pomôcok, atď.), 

- základy poradových cvičení (povely poradových cvičení), 

- prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné, 

obratnostné, relaxačné cvičenia, 

- pohybové hry, 

- rytmické hry a základy tanca, 

- základy atletiky, 

- turistika, resp. aj plávanie. 

 

Na telesnej výchove sa využíva štandardné telocvičné náčinie a náradie a ďalšie vhodné 

pomôcky: lavička, švédska debna, rebriny, trampolína, molitanové podložky, lopty, plastové 

obruče, kolky, farebná lepiaca páska, farebné fólie a rôzne ďalšie telocvičné náradie. 
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1. ROČNÍK 

 
 

CIELE 

 
- Rozvíjať sociálne zručnosti a komunikačnú schopnosť v aktívnej interakcii s 

prostredím pri pohybových aktivitách, 

- učenie funkčného používania komunikačných prostriedkov, 

- aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických úkonov v súvislosti s telovýchovný- 

mi aktivitami, 

- učenie prijatia pravidiel, 

- učenie kooperácie,  

- vytvorenie sebakontroly,  

- učenie prispôsobenia sa k požiadavkám skupiny,  

- rozvíjanie schopnosti realizovať spoločné pohybové aktivity pomocou napodobňova-

nia,  

- učenie poradovosti, 

- uvedomenie si vlastného tela,  

- rozvoj koordinácie oko - ruka. 

 

OBSAH 
 

Zdravotné cvičenia 

Cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových 

skupín, na získavanie návykov správneho držania tela. Jazda na rehabilitačnom bicykli. 

 

Kondičné cvičenia 

Chôdza – správne držanie tela pri chôdzi, voľný pohyb rúk počas chôdze, chôdza daným 

smerom, chôdza po čiare, lane, a pod., chôdza v zástupe za učiteľom, nácvik rytmickej 

chôdze. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi. 

Beh – nácvik tichého našľapovania pri behu, nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, 

nácvik vybehnutia na daný signál, beh po celej ploche, beh v zástupe za učiteľom, beh v 

danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému tempu detskej chôdze. 

Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z miesta, skok 

cez čiaru, zoskok z výšky 10-15 cm do drepu. 

Lezenie – ľubovoľným spôsobom smerom dopredu, podliezanie, preliezanie vhodných 

prekážok. 

Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche, 

hodenej učiteľom. Podávanie lopty učiteľovi, spolužiakovi. Manipulácia s rôznymi drobnými 

predmetmi: zbieranie, podávanie, upratovanie, skladanie, prenášanie. 

Cvičenia s využitím švédskej lavičky, švédskej debny. Výstup na lavičku, prechod po lavičke, 

zostup z lavičky. Sed na švédskej debne, kľak, preliezanie dielov švédskej debny. 

 

Základy akrobatických cvičení 

Sed roznožmo s predklonom, rovnovážny postoj na jednej nohe. Aktivity na rozvoj 

rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov. Nácvik prvej fázy kotúľa vpred. 
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Sezónne činnosti 

V zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, sánkovanie sa na miernom 

svahu. V jarnom a letnom období turistika, plávanie. 

 

Kolektívne činnosti 

Kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu. 

Loptové hry – gúľanie, podávanie. 

 

Hudobno – pohybové hry 

Koordinácia pohybu v rytme hudby. Hudobno–pohybové hry: riekanky, detské pesničky 

spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít. 

 

Koordinačné a relaxačné cvičenia 

Cvičenia zamerané na uvedomenie si telesnej schémy. Nácvik správneho dýchania. 

 

 

PROCES 
Aktivity sú zamerané na správne držanie tela a na zvládnutie základných pohybových 

zručností.  

Zameriavame sa na zvládnutie základných pohybových zručností – chôdze a behu, na 

rozvíjanie a posilňovanie fyzickej zdatnosti formou kondičných cvičení.  

Medzi cvičenia zaraďujeme aj zdravotné cviky, ako aj jednoduché akrobatické cvičenia, ktoré 

pomáhajú prekonávať strach. 
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2. ROČNÍK 

 
 

CIELE 
 

- Rozvoj sociálnych zručností a komunikačnej schopnosti v aktívnej interakcii s 

prostredím pri pohybových aktivitách,  

- prijatie stanovených pravidiel,  

- vytvorenie sebakontroly,  

- prispôsobenie sa požiadavkám skupiny,  

- učenie poradovosti,  

- formovanie kladných postojov k pohybovej aktivite,  

- vytváranie základných hygienických návykov pri pohybových činnostiach.  

 

OBSAH  
 

Zdravotné cvičenia  
Cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových 

skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, na zväčšovanie pohybového rozsahu 

kĺbov a chrbtice (krúženie, otáčanie, vystieranie, ohýbanie, kmitanie postupne v jednotlivých 

kĺboch v ľahu, v sede, v stoji). Jazda na rehabilitačnom bicykli. Chôdza na akupresúrnom 

chodníku.  

 

Kondičné cvičenia  
Chôdza – upevňovanie základnej lokomócie, kladenie chodidiel pri chôdzi, správne držanie 

tela pri chôdzi (vyrovnávanie hlavy), práca paží počas chôdze, chôdza daným smerom, 

chôdza po čiare, po lane, po hadici, chôdza v zástupe za učiteľom, nácvik rytmickej chôdze. 

Obchádzanie prekážok. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi.  

Beh – nácvik tichého našľapovania pri behu, nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, 

nácvik vybehnutia na daný signál, beh po celej ploche, beh v zástupe za učiteľom, beh v 

danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému tempu detskej chôdze. Beh so zmenami smeru.  

Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo na jednej, na druhej nohe, skoky z miesta, 

skok cez čiaru, zoskok z výšky 10 – 15 cm do drepu. Nácvik sedu a udržanie rovnováhy na fit 

– lopte a skákanie v sede.  

Lezenie – ľubovoľným smerom dopredu, podliezanie, preliezanie vhodných prekážok, 

preliezačky, nízky rebrík, švédske lavičky, diely švédskej debny.  

Hádzanie a chytanie - nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche, 

nácvik chytania lopty hodenej učiteľom. Hádzanie lopty do terča a na cieľ. Hádzanie lopty 

spolužiakovi. Manipulácia s drobnými predmetmi: zbieranie, podávanie, prenášanie, 

skladanie, upratovanie.  

Cvičenia s využitím švédskej lavičky, švédskej debny.  

Výstup na lavičku, prechod po lavičke, zostup z lavičky, obraty na lavičke, nácvik 

udržiavania rovnováhy. Sed a kľak na švédskej debne, preliezanie jednotlivých dielov 

švédskej debny.  
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Základy akrobatických cvičení  
Vzpor drepmo, sed roznožný s predklonom, „váľanie sudov„ z mierneho svahu, kotúľ vpred, 

rovnovážny postoj na jednej nohe, aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordinácie 

pohybov. 

Sezónne činnosti  
V zimnom období hry na snehu (tvarovanie snehovej gule – hádzanie na cieľ, stavanie 

snehuliaka), nácvik chôdze po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie na miernom svahu.  

V jarnom a letnom období turistika – osvojovanie techniky presunu v teréne, jazda na 

trojkolke.  

Podľa možností školy plávanie.  

 

Kolektívne činnosti  
Kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu, naháňačky.  

Hry s využitím lopty – gúľanie, podávanie, chytanie.  

 

Hudobno-pohybové hry  
Cvičenia zamerané na koordináciu pohybu v rytme hudby, s rytmom riekanky. Detské piesne 

spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít.  

Motivovaná a rytmizovaná chôdza a beh v základnom tempe. Nácvik striedania chôdze a 

behu podľa rytmického sprievodu.  

 

Koordinačné a relaxačné cvičenia  
Cvičenia zamerané na uvedomovanie si vertikalizácie a predlžovanie osi tela, nácvik 

základných východiskových polôh – stoj, sed, ľah na chrbte, ľah na bruchu.  

Cvičenia zamerané na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej končatiny, trupu, celková 

relaxácia, aktivity na psychické uvoľnenie.  

Nácvik prehĺbeného lokálneho dýchania, uvoľnené vydychovanie.  

 

 

PROCES  
Aktivity zameriavame na nácvik osobnej hygieny žiaka, návyk správneho držania tela, 

cvičenia na úpravu držania hlavy a trupu, rozvoj hrudného dýchania, koordináciu dýchania s 

pohybom paží a trupu. Rozvíjame priestorovú orientáciu, rovnovážnu schopnosť a pohybovú 

koordináciu žiaka.  

Odporúčame aj cvičenie v suchom bazéne podľa možností školy. 
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3. ROČNÍK 

 
CIELE 

 Formovať kladné postoje k pohybovej aktivite, 

 upevňovať základné hygienické návyky pri pohybovej aktivite, 

 viesť žiakov k dodržiavaniu zásad bezpečnosti pri cvičení,  

 rozvíjať obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu žiakov, 

 zautomatizovať už zvládnuté pohyby, spresňovať polohu a pohyby rúk a nôh  

 vytvárať predpoklady pre správne držanie tela a predchádzať funkčným nedostatkom 

pohybového systému. 
 

OBSAH  

Zdravotné cvičenia  
Cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých svalových 

skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, na zväčšovanie pohybového rozsahu 

kĺbov a chrbtice. Jazda na rehabilitačnom bicykli. Chôdza na akupresúrnom chodníku. 

 

Kondičné cvičenia  

Chôdza – upevňovanie základnej lokomócie, kladenie chodidiel, správne držanie tela pri 

chôdzi, práca paží, chôdza daným smerom, chôdza po čiare, po lane, po hadici, chôdza v 

zástupe za učiteľom, chôdza v rytme udávanom bicími nástrojmi, riekankami. Obchádzanie 

prekážok. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi. Chôdza vo výpone, chôdza naboso v 

bezpečnom teréne.  

Beh – nácvik tichého našľapovania pri behu, nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, 

nácvik vybehnutia na daný signál, beh po celej ploche, beh v zástupe za učiteľom, beh v 

danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému tempu detskej chôdze. Beh so zmenami smeru. 

Opakovaný krátky beh 10 – 15 sekúnd. Beh po slalomovej dráhe, orientácia v priestore. 

Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo na jednej, na druhej nohe, skoky z miesta, 

skok cez čiaru, zoskok z výšky 10 – 15 cm do drepu. Sed a udržanie rovnováhy na fit – lopte, 

skákanie na lopte v sede. Skoky znožmo v chôdzi. Skoky z nohy na nohu. Výskoky s 

naťahovaním sa za predmetom umiestneným nad hlavou žiaka.  

Lezenie – ľubovoľným smerom dopredu, podliezanie, preliezanie vhodných prekážok, 

preliezačky, nízky rebrík, švédske lavičky, diely švédskej debny, obruče na stojanoch, 

Polikarpova stavebnica. Lezenie k cieľu. Lezenie od značky po značku.  

Hádzanie a chytanie - chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche, chytania 

lopty hodenej učiteľom. Hod loptou do terča a na cieľ. Hádzanie lopty spolužiakovi. 

Manipulácia s drobnými predmetmi: zbieranie, podávanie, prenášanie, skladanie, upratovanie. 

Triafanie loptou pri hre s plastovými kolkami.  

Cvičenia s využitím švédskej lavičky, švédskej debny. Výstup na lavičku, prechod po lavičke, 

zostup z lavičky, obraty na lavičke, nácvik udržiavania rovnováhy. Sed a kľak na švédskej 

debne, preliezanie jednotlivých dielov švédskej debny. 
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Základy akrobatických cvičení  
Vzpor drepmo, sed roznožný s predklonom. Plynulé prevaľovanie- „sudy“ aj na mierne 

šikmej podložke, prevaľovanie z boka na bok v ľahu s pažami pri tele. Kotúľ vpred. 

Rovnovážny postoj na jednej nohe, stoj na jednej nohe s prednožovaním, unožovaním, 

zanožovaním v nízkej polohe. Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordinácie 

pohybov. Kolíska. Nácvik zmeny postojov a polôh. 

 

Sezónne činnosti  
V zimnom období hry na snehu (tvarovanie snehovej gule – hádzanie na cieľ, stavanie 

snehuliaka), nácvik chôdze po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie na miernom svahu. 

Prekonávanie strachu z kĺzania.  

V jarnom a letnom období turistika – osvojovanie techniky presunu v teréne. Jazda na 

trojkolke. Jazda na kolobežke: cvičenie rovnováhy, nácvik rýchlosti.  

Plávanie – podľa možností školy.  

 

Kolektívne činnosti  
Kolektívne hry spojené s chôdzou a behom, naháňačky s jednoduchými pravidlami.  

Hry s využitím lopty – gúľanie, podávanie, chytanie, hádzanie.  

 

Hudobno - pohybové hry  
Cvičenia zamerané na koordináciu pohybu v rytme hudby, s rytmom riekanky, jednoduché 

rytmické pohyby rúk a nôh, tlieskanie, podupy a poskoky na mieste a z miesta. Detské piesne 

spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít (sejeme, melieme, miešame, hojdáme, 

prelievame, klopeme, striháme a iné).  

Motivovaná a rytmizovaná chôdza a beh v základnom tempe. Nácvik striedania chôdze a 

behu podľa rytmického sprievodu.  

 

Koordinačné a relaxačné cvičenia  
Cvičenia zamerané na uvedomovanie si vertikalizácie a predlžovanie osi tela, nácvik 

základných východiskových polôh – stoj, sed, ľah na chrbte, ľah na bruchu.  

Cvičenia zamerané na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej končatiny, trupu, 

uvoľňovanie končatín vytriasaním v ľahu na chrbte, celková relaxácia, aktivity na psychické 

uvoľnenie. Vedomé uvoľňovanie tela v ľahu na chrbte (handrový panáčik).  

Nácvik prehĺbeného lokálneho dýchania, uvoľnené vydychovanie. 

 

PROCES  
Na zlepšovanie pohyblivosti jednotlivých kĺbov rúk zaraďujeme cvičenia na krúženie, 

točenie, ohýbanie, vystieranie, cvičenia prstami. Umožňujeme žiakom utvoriť si individuálne 

tempo cvičenia. Rozvíjame schopnosť zvládnuť bezpečné prekonávanie prekážok preliezaním 

alebo podliezaním. V hudobno-pohybových hrách si žiaci osvojujú estetické a rytmizované 

pohyby ako aj techniku estetického držania tela v rôznych polohách. Kultivuje sa ich 

pohybový prejav. Odporúčame aj cvičenie v suchom bazéne podľa možností školy. 
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4. ROČNÍK 

 
CIELE 

 
 Orientovať sa v priestore a prekonávať nerovný terén,  

 utvárať správnu koordináciu pohybov, 

 rozvíjať pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť, 

 rozvíjať a upevňovať základné návyky správneho držania tela,  

 prekonávať strach z neobyčajných polôh. 

 

OBSAH  
 

Zdravotné cvičenia  
Opakovanie a obmieňanie cvikov zameraných na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie 

jednotlivých svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, na zväčšovanie 

pohybového rozsahu kĺbov a chrbtice. Jazda na rehabilitačnom bicykli a kolobežke. Chôdza 

na stepperi, pohyblivom alebo akupresúrnom chodníku.  

 

Kondičné cvičenia  
Chôdza – upevňovanie správneho držanie tela pri chôdzi, voľný pohyb paží počas chôdze, 

chôdza daným smerom, chôdza po čiare, po stočenom lane, v zástupe za učiteľom, v rytme s 

udávaním tempa. Nácvik chôdze po schodoch nahor a dole. Chôdza po trávniku.  

Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh v zástupe za učiteľom, beh v 

danom tempe, daným smerom, prebehnutie danej krivky na zemi. Opakovaný krátky beh do 

20 m. Beh po slalomovej dráhe, orientácia v priestore.  

Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo, daným smerom, do kola, skoky z miesta, 

skok cez čiaru, zoskok z výšky 20 cm na mäkkú podložku do drepu. Preskok napnutej gumy 

do výšky 15 - 20 cm. Nácvik skoku do diaľky: skákať znožmo z miesta do diaľky s 

perovaním a súladnými pohybmi paží na mäkkú podložku.  

Lezenie – upevňovanie lezenia vpred po kolenách, podliezanie, preliezanie vhodných 

prekážok, lezenie k cieľu. Lezenie a stúpanie na rebriny do výšky 1 m, spúšťanie sa na 

kĺzačke.  

Hádzanie a chytanie - chytania lopty prudko gúľajúcej sa po zemi, po mierne šikmej ploche, 

chytania lopty hodenej učiteľom, žiakom. Hod lopty horným oblúkom na vysoký cieľ. 

Hádzanie lopty spolužiakovi. Hádzanie predmetu na cieľ pravou aj ľavou rukou.  

Gymnastické cvičenia - výstup na lavičku, prechod a zostup, obraty, nácvik udržiavania 

rovnováhy, chôdza po zavesenej (šikmej) lavičke. Sed a kľak na švédskej debne, preliezanie 

jednotlivých dielov švédskej debny.  

 

Základy akrobatických cvičení  
Kotúľ vpred. Kolíska. Zmeny postojov a polôh podľa slovnej inštrukcie. Krátka výdrž v stoji 

na jednej nohe. Váha v predklone (stoj na jednej nohe, zanoženie, hlava vztýčená).  

 

Sezónne činnosti  
V zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie z 

mierneho svahu. V jarnom a letnom období turistika – orientácia v priestore a prekonávanie 

nerovného terénu. Jazda na kolobežke.  
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Plávanie – podľa možností školy.  

Rôznorodé sezónne činnosti sa realizujú podľa podmienok regiónov a škôl.  

 

Kolektívne činnosti  
Naháňačky s jednoduchými pravidlami.  

Základy loptových hier.  

 

Hudobno - pohybové hry  
Rytmizovanie chôdze a behu pomocou jednoduchých hudobných nástrojov (tamburína, 

ozvučné drievka). Striedanie chôdze a behu podľa hudobného sprievodu.  

Prísunný krok bokom.  

 

Kondičné a relaxačné cvičenia  
Proporcionálne rozvíjanie pohybových schopností a zdokonaľovanie pohybových zručností a 

návykov prostredníctvom jednoduchých, prirodzených a používaných cvičení.  

Relaxačné cvičenia zamerané na striedanie napätia a uvoľnenia niektorých svalov a cvičenia 

zamerané na striedanie napätia a uvoľnenia celého tela. 

 

 

PROCES  

Podstatnú časť učiva tvorí rozvoj základných lokomócií. Žiaci si postupne osvojujú 

elementárne základy techniky týchto činností. V kolektívnych činnostiach zaraďujeme 

pohybové hry zamerané na skákanie, naháňanie, triafanie a hry na rozvoj všetkých 

pohybových schopností. Žiakov vedieme k tomu, aby vedeli uplatňovať a rešpektovať 

pravidlá hier, aby spolupracovali, správne manipulovali s náčiním. Pri aktivitách v prírode a 

sezónnych pohybových činnostiach rozvíjame senzorické schopnosti žiakov – pociťovanie, 

vnímanie, odhad času a priestoru. Učíme ich využívať v prírode zručnosti naučené z hier v 

telocvični. 


