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Školský vzdelávací program - Učebný plán pre 1. - 4. ročník 2017/2018 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník   

1. 2. 3. 4. SPOLU 

Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia Slovenský.jazyk a literat. 9  9 8  8 7 1 8 6 1 7 26 4 31 

Anglický jazyk   1 1   2 2 3   3 3   3 6 3 9 

    9 1 10 8 2 10 10 1 11 9 1 10 32 7 40 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda         1  1 1 1 2 2 2 4 

Prvouka 1  1 2  2       3  3 

Vlastiveda           1   1 1   1 2   2 

    1   1 2   2 2  2 2 1 3 7 2 9 

Človek a hodnoty Etická/Nábožen. vých. 1   1 1   1 1   1 1   1 4   4 

Matematika a práca Matematika 4   4 4   4 4  4 3 1 4 14 2 16 

s informáciami Informatika          1   1 1   1 2   2 

    5   5 5   5 5  6 5 1 6 20 2 22 

Človek a svet práce Pracovné výučovanie             1    1  1   1 1   1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2  2 2  2 1  1 1 1 2 6 2 8 

Hudobná výchova 1   1 1   1 1   1 1   1 4   4 

    3  3 3  3 3  3 3 1 3 11 2 13 

Zdravie a pohyb Telesná a šport. vých. 2  1 3 2 1 3 2 1 3 2   2 8 2  10 

Nový predmet   2 1 3  2 1 3  3  1 23 2   2  8  2 10 

Netradičné športy              1 1   2 2 

Mimočítanková literatúra                         

                1 1   2 2 

  20 2 22 20 3 23 23 2 25 21 5 26 81 15 96 



Školský vzdelávací program - Učebný plán pre 5. - 9. ročník nešportové triedy 2017/2018 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník  

5. 6. 7. 8. 9. SPOLU 

Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia Sloven.jazyk a literat. 5  5 5  5 4  4 5  5 5  5 24 1 25 

Anglický jazyk 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 15 5 20 

CJ  2   RJ/NJ        2 2 2  2 2  2 4  4 

  8 1 9 8 1 9 7 3 10 10 1 11 10 1 11 43 6 49 

Človek a príroda Fyzika    2  2 1  1 2  2 1  1 6 1 7 

Chémia       2  2 1 1 2 2  2 4 1 5 

Biológia 2  2 1 1 2 2  2 1  1 1  1 5 2 7 

  2  2 3 1 4 5  5 4 1 5 4  4 16 3 19 

Človek a spoločnosť Dejepis 1 1 2 1 1 2 1  1 1 1 2 2  2 6 4 10 

Geografia 2  2 1  1 1 1 2 1 1 2 1  1 6 1 7 

Občianska náuka    1  1 1  1 0,5  0,5 0,5  0,5 3  3 

  3 1 5 3 1 4 3 1 4 2,5 2 4,5 3,5  3,5 15 5 20 

Človek a hodnoty Etická/Nábožen. vých. 1  1 1  1 1  1 0,5  0,5 0,5  0,5 4  4 

Matematika a práca Matematika 4 1 5 4 1 5 4  4 4 1 5 4 1 5 19,5 4,5 24 

s informáciami Informatika 1  1 1  1 1  1       2,5 0,5 3 

  6 1 7 6 1 7 6  6 4,5 1 5,5 4,5 1 5,5 26 5 31 

Človek a svet práce Svet práce          0,5  0,5    1  1 

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

  1  1 1  1 1  1 1  1    4  4 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 1  1 1  1       3  3 

Hudobná výchova 1  1 1  1 1  1       3  3 

Výchova umením           1 1 1  1 1 1 2 

  2  2 2  2 2  2  1 1 1  1 7 1 8 

Zdravie a pohyb Telesná a šport. vých. 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 10  10 

Nový predmet Regionálna výchova              1 1  1 1 

Cvičenia z matematiky              1 1  1 1 

Cvičenia zo SJL        1 1  1 1  1 1  2 2 

Konverzácie v CJ              1 1  1 1 

Cvičenia z fyziky        1 1          

 2   2  2 2 2 4 2 1 3 2 4 6 10 5 15 

  24 3 27 25 4 29 26 4/2 30/32 24 7 31 25 6 31 121 25 146 



Školský vzdelávací program - Učebný plán pre 5. - 9. ročník športové triedy 2017/2018 

Vzdelávacia oblasť Predmet 

Ročník   

5. 6. 7. 8. 9. SPOLU 

Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP Štát. Disp. ŠkVP 

Jazyk a komunikácia Sloven.jazyk a literat. 5  5 5  5 4  4 5  5 5  5 23 2 25 

Anglický jazyk 3  3 3 1 4 3 1 4 3  3 3  3 15 1 16 

CJ  2   RJ/NJ        2 2 2  2 2  2 4  4 

    8  8 8 1 9 7 3 10 10  10 10  10 42 3 45 

Človek a príroda Fyzika    2  2 1  1 2  2 1  1 5  5 

Chémia        2 · 2 1  1 2  2 4  4 

Biológia 2  2 1  1 2  2 1  1 1  1 5 1 6 

   2  2 3  3 5  5 4  4 4  4 14 2 16 

Človek a spoločnosť Dejepis 1  1 1  1 1  1 1  1 2  2 6  6 

Geografia 2  2 1  1 1 1 2 1  1 1  1 5 1 6 

Občianska náuka    1  1 1  1 0,5  0,5 0,5  0,5 4  4 

    3  3 3  3 3 1 4 2,5  2,5 3,5  3,5 15 1 16 

Človek a hodnoty Etická/Nábožen. vých. 1  1 1  1 1  1 0,5  0,5 0,5  0,5 4  4 

Matematika a práca Matematika 4 1 5 4 1 5 4  4 4 1 5 4 1 5 19 3 22 

s informáciami Informatika 1  1 1  1 1  1       2 1 3 

    6 1 7 6 1 7 6  6 4,5 1 5,5 4,5 1 5 21 4 25 

Človek a svet práce Svet práce          0,5  0,5    1  1 

Technika 1  1 1  1 1  1 0,5  0,5    1  1 

   1  1 1  1 1  1 1  1    2  2 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 1  1 1  1       3  3 

Hudobná výchova 1  1 1  1 1  1       3  3 

Výchova umením             1  1 1  1 

   2  2 2  2 2  2    1  1 7  7 

Zdravie a pohyb Telesná a šport. vých. 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 10  10 

Nový predmet Športová príprava všeo.  2 2  2 2  2 2  2 2  2 2  10 10 

Športová príprava špec.  3 3  3 5  3 3  6 6  6 6  26 26 

  2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 8 10 2 8   33 36 

   24 6 30 25 7 32 26 7/9 33/35 24 9 33 25 9 34 115 46 161 

 
  



Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 8 hodín týždenne, spolu 264 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  1. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - ISCED 1 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Tematický celok 

Počet 

hodín Výkonový štandard 

Obsahový štandard 

Jazyková zložka   
Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

  

Abeceda 4 

zoradiť slová v abecednom poradí podľa 

druhého, tretieho..., n-tého písmena, 

použiť aspoň jednu kodifikovanú 

príručku slovenského jazyka,  

podľa abecedného poradia vyhľadať 

slová a heslá v slovníkoch, v telefónnom 

zozname a v encyklopédiách, 

abeceda                                                           

slovníky, encyklopédie, telefónny zoznam 

Delenie slov na slabiky 4 

nahradiť spoluhlásku l,ĺ a r,ŕ 

samohláskou a vytvoriť slabiku, 

identifikovať slová so slabikotvornými 

hláskami v texte, 

tvoriť nové slová zo slabikotvorných 

slabík, 

slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ (písanie a 

výslovnosť) 

Obojaké spoluhlásky 2 

vymenovať obojaké spoluhlásky,  

identifikovať v texte obojaké 

spoluhlásky, 

písať po obojakých spoluhláskach mäkké 

i, í, alebo tvrdé y, ý, 

obojaké spoluhlásky 



Vybrané slová 64 

vymenovať vybrané a príbuzné slová po 

spoluhláskach (b, m, p, r, s, v, z), 

rozoznať pravopis vybraných a 

príbuzných slov,  

používať vybrané a príbuzné slová v 

iných slovných spojeniach, v texte, 

vybrané slová po obojakých spoluhláskach 

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

príbuzné slová (odvodzovanie, tvorenie, 

pravopis) 

Podstatné mená 

2 

vysvetliť pojem podstatné mená, 

pýtať sa na podstatné mená otázkou:      

kto je to? čo je to?, 

identifikovať na základe otázky 

podstatné mená v texte, 

podstatné mená                                                  

20 

vysvetliť pojem všeobecné a vlastné 

podstatné mená, 

rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné 

mená v texte, 

uplatňovať pravidlá slovenského 

pravopisu pri písaní vlastných mien 

osôb,  

zvierat, vecí, miest, mestských častí, 

obcí, ulíc, pohorí, riek, potokov, štátov, 

všeobecné a vlastné podstatné mená 

Slovesá 4 

vysvetliť pojem slovesá, 

opýtať sa na slovesá otázkou: čo robí?, 

identifikovať slovesá v texte na základe 

otázky, 

písať v slovesách koncovku –li,  

slovesá 



Prídavné mená 

2 

vysvetliť pojem prídavné mená, 

pýtať sa na prídavné mená otázkou: 

aký? aká? aké?, 

identifikovať na základe otázky prídavné 

mená v texte, 

prídavné mená 

8 

identifikovať v texte slová podobného 

významu, identifikovať v texte slová 

opačného významu, používať synonymá 

a antonymá vo vetách, v texte, 

slová podobného významu (synonymá) a slová 

opačného významu (antonymá) 

Zámená 8 

vysvetliť pojem zámená, 

identifikovať bežne používané zámená 

(ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni,ony, 

tebe/ti, mňa/ma, nás, vám, im, 

jemu/mu, jej, môj, tvoj, jeho, jej, náš, 

váš, ich,kto, čo, ten, to, tam, takto) v 

texte, 

používať zámená v ústnej a písomnej 

komunikácii, 

zámená 

Číslovky 4 

vysvetliť pojem číslovky, 

opýtať sa na číslovky otázkami: koľko? 

koľkí?, 

vyhľadať v texte základné a radové 

číslovky, 

používať číslovky v bežnej komunikácii, 

zapísať číslovky slovom, 

číslovky 



Slohová zložka   
Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

  

Blahoželanie                                                  

List 
2 

rozoznať časti listu (úvod, jadro, záver), 

v liste rozoznať oslovenie a podpis, 

správne napísať oslovenie v liste, 

písomne zoštylizovať jednoduchý list, 

rozoznať druhy korešpondencie, 

list  

členenie listu (úvod, jadro, záver, podpis) 

oslovenie  

Rozprávanie príbehu podľa 

osnovy 
6 

porozprávať udalosť alebo zážitok zo 

života podľa  série  obrázkov, 

na základe vopred vytvorenej osnovy, 

porozprávať dej podľa časovej 

postupnosti, 

rozprávanie – písomne 

osnova (úvod, jadro, záver) 

časová postupnosť 

Oznámenie                                     

Správa 
4 

sformulovať krátky oznam, 

napísať jednoduchý oznam 

prostredníctvom SMS, mejlom, 

napísať správu mejlom, 

odlíšiť správu od oznamu, 

oznam 

SMS, mejl 

správa 

odlíšenie oznamu od správy 

Inzerát 2 

vyhľadať inzeráty v časopisoch, v 

novinách, v reklamách, na internete, 

triediť inzeráty podľa obsahového 

zamerania, 

dokáže písomne sformulovať krátky 

inzerát, 

inzerát 



Reklama 3 

vysvetliť pojem reklama, 

rozlíšiť druhy reklamy, 

sformulovať krátky reklamný text, 

posúdiť veku primeraným spôsobom a 

jazykom hodnovernosť reklamy, 

reklama 

druhy reklamy 

Pozvánka 3 

vysvetliť pojem pozvánka,  

rozpoznať jednotlivé body pozvánky 

(miesto, čas, program, pozývateľ), 

sformulovať písomne text pozvánky na 

určité podujatie (besiedka, koncert), 

pozvánka 

Opis predmetu 4 

opísať charakteristické prvky predmetu, 

opísať funkčnosť predmetu a poznať 

jeho praktické využitie, 

opis pracovného predmetu 

  2 

slovne vysvetliť čo je nákres, schéma, 

identifikovať nákres, schému v texte, 

charakterizovať návod, 

pracovať podľa jednoduchého návodu, 

prezentovať návod verejne, 

nákres 

schéma 

návod 

  2 

rozpoznať jednoduchý recept, 

rozlíšiť druhy receptov (lekársky, 

kuchársky), 

pracovať podľa jednoduchého receptu, 

zostaviť jednoduchý recept, 

recept 



Vizitka 2 

identifikovať vizitku po vizuálnej stránke, 

rozoznať, ktoré údaje o človeku vizitka 

prezrádza, 

predstaviť sa prostredníctvom vizitky, 

vyrobiť vizitku pre seba, pre spolužiaka, 

rodiča. 

vizitka 

Čítanie a literárna výchova   
Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

  

  50 

čítať plynulo súvislý umelecký text, 

uplatňovať zásady správnej techniky 

čítania zameranej na umelecký prednes, 

správne dýchať, artikulovať, dodržiavať 

správnu výslovnosť, 

literárny text čítať s porozumením, 

odpovedať na otázky zamerané na 

obsahovú stránku textu,  

vymenovať najznámejšie knihy pre deti a 

mládež,  

pozná mená významných autorov 

detskej literatúry, 

porozprávať krátky dej alebo obsah 

prečítanej knihy, 

vyjadriť pocity a zážitky z prečítaného 

textu (knihy),  

literatúra pre deti a mládež 



20 

vysvetliť pojmy poézia a próza,  

rozoznať v texte poéziu od prózy, 

recitovať báseň so zameraním na 

umelecký prednes, 

rozoznať v prozaickom útvare odseky,  

poézia, próza                                                                                                                                  

odsek 

5 

vysvetliť pojem ľudová slovesnosť, 

vymenovať literárne útvary ľudovej 

slovesnosti, 

čítať krátke ľudové útvary s 

porozumením, 

ľudová slovesnosť 

6 

vysvetliť pojem pranostika,  

vyhľadať pranostiky v texte, 

zapamätať si najznámejšie pranostiky, 

vyhľadať príslovia a porekadlá v texte,  

povedať ponaučenie vyplývajúce z 

príslovia, 

vysvetliť pojem prirovnanie, 

identifikovať prirovnania v texte, 

napísať samostatne vety, v ktorých 

použije čo najviac prirovnaní, 

pranostika                                                          

príslovie                                                       

porekadlo                                                  

prirovnanie 



12 

autorskú rozprávku prečítať nahlas, 

plynulo, s porozumením,  

v rozprávke výrazne čítať priamu reč, 

rozlíšiť rozdiely medzi ľudovou a 

autorskou rozprávkou, 

rozlíšiť hlavné a vedľajšie postavy 

rozprávky, 

povedať ponaučenie vyplývajúce z 

rozprávky, 

autorská rozprávka  

hlavná a vedľajšia postava  

určiť hlavnú myšlienku v rôznych 

literárnych textoch, 

určiť rozdiely medzi rozprávkou a 

povesťou, 

hlavná myšlienka 

6 

charakterizovať povesť, 

určiť hlavnú myšlienku povesti, 

správne formulovať otázky k obsahu 

povesti, 

vysloviť vlastný názor na povesť. 

povesť 

 

  



Predmet: Anglický jazyk 

 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program 1. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - ISCED 1 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predmet: Anglický jazyk 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

  Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

Spôsobilosti, funkcie a jazyková dimenzia 

Rodina a spoločnosť 12 -identifikovať známe slová 

-identifikovať hlásky 

-identifikovať najzákladnejšie slovné 

spojenia a veľmi jednoduché vety 

týkajúce sa jeho osoby a oblasti jeho 

záujmov 

 

Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 

situáciou 

- slušne sa pozdraviť, odpovedať na pozdrav, 

rozlúčiť sa 

Reagovať pri prvom stretnutí 

-predstaviť sa, reagovať na predstavenie 

niekoho, predstaviť kamaráta 

Vybrať si z ponúkaných možností 

-opísať, identifikovať 

Lexika – slovná zásoba rodina 

-frázy pri predstavovaní 

-pozdravy pri stretnutí 

-pozdravy pri lúčení 

-číslovky 1-10 

-spýtať sa na vek 

Gramatika – sloveso to be – prvá osoba 

jednotného čísla 



-ukazovacie zámeno this 

-privlastňovacie zámená my/your 

 

Zvieratá 12 -identifikovať známe slová 

-porozumieť najzákladnejším slovným 

spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, 

ktoré sa týkajú jeho osoby a oblasti jeho 

záujmov 

 

 

-pýtať sa jednoduché otázky z oblasti 

jeho každodenného života a osobných 

Vypočuť si a podať informácie 

-informovať sa 

Vybrať si z ponúkaných možností 

-identifikovať, opísať 

Lexika – slovná zásoba divoko žijúce zvieratá 

-slovná zásoba domáci miláčikovia 

-slovná zásoba exotické zvieratá 

Gramatika – neurčitý člen a/an 



záujmov 

-odpovedať na jednoduché otázky 

z oblasti jeho každodenného života 

a osobných záujmov 

-sloveso to be – tretia osoba jednotného čísla 

-jednoduchý prítomný čas – vyjadriť 

vlastníctvo I have/ I don´t have 

-prítomný čas jednoduchý- tvorenie otázky 

a krátkych odpovedí v súvislosti s vlastníctvom 

Vzdelávanie 10 - pýtať sa jednoduché otázky z oblasti 

jeho každodenného života a osobných 

záujmov 

-odpovedať na jednoduché otázky 

z oblasti jeho každodenného života 

a osobných záujmov 

-správne odpísať slová, krátke vety 

Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám 

alebo povinnostiam 

-vyjadriť príkaz a zákaz 

-reagovať na pokyn, dať pokyn 

Lexika – slovesá, pokyny 

Gramatika –sloveso to be -tvorba otázky 

a krátkej odpovede, tretia osoba jednotného 

čísla 

-rozkazovací spôsob 

 

Škola a jej zariadenie 10 -identifikovať známe slová 

-porozumieť a zapamätať si jednoduché 

slová a vety na známe témy 

Vybrať si z ponúknutých možností 

-opísať, identifikovať 

Lexika – slovná zásoba školské predmety 

-slovná zásoba farby 



-slovná zásoba predmety v triede 

Gramatika –  množné číslo podstatných mien 

 

Dieťa a jeho vzory 10 - pýtať sa jednoduché otázky z oblasti 

jeho každodenného života a osobných 

záujmov 

-odpovedať na jednoduché otázky 

z oblasti jeho každodenného života 

a osobných záujmov 

 

Vybrať si z ponúknutých možností 

-opísať, identifikovať 

Vypočuť si a podať informácie 

-informovať sa  

Lexika – slovná zásoba povolania 

Gramatika – sloveso to be – oznamovacia 

a záporná veta 

-sloveso to be – tvorenie kladných a záporných 

viet, tretia osoba jednotného čísla 

-sloveso to be – tvorenie otázok a krátkych 

odpovedí, tretia osoba jednotného čísla 

-privlastňovacie zámená his/her 

Voľný čas a záľuby 10 -identifikovať známe slová 

- pýtať sa jednoduché otázky z oblasti 

jeho každodenného života a osobných 

záujmov 

-odpovedať na jednoduché otázky 

Vypočuť si a podať informácie 

-informovať sa 

Vybrať si z ponúkaných možností 



z oblasti jeho každodenného života 

a osobných záujmov 

 

-identifikovať, opísať 

Lexika – slovná zásoba hračky 

Gramatika – sloveso to be – tvorenie otázok 

a odpovedí, tretia osoba množného čísla 

Ľudské telo 10 -odpovedať na jednoduché otázky 

z oblasti jeho každodenného života 

a osobných záujmov, napr. o sebe, 

o svojej rodine, o kamarátoch 

-porozumieť najzákladnejším slovným 

spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, 

ktoré sa týkajú jeho osoby a oblasti jeho 

záujmov 

Vybrať si z ponúknutých možností 

-identifikovať, opísať 

Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám 

alebo povinnostiam 

-vyjadriť príkaz 

Lexika – slovná zásoba časti tváre 

-opis osoby 

-slovná zásoba časti tela 

Gramatika – prítomný čas jednoduchý, tretia 

osoba jednotného čísla- tvorenie kladnej vety 

-prítomný čas jednoduchý, tretia osoba 

jednotného čísla – tvorenie otázky a krátkych 

odpovedí 

Moja krajina a moje mesto 9 -identifikovať známe slová 

-identifikovať najznámejšie slovné 

spojenia a veľmi jednoduché vety 

Vypočuť si a podať informácie 

-informovať sa, začleniť informáciu 



týkajúce sa jeho osoby a oblasti jeho 

záujmov 

Vybrať si z ponúknutých možností 

-identifikovať 

Lexika – slovná zásoba mesto 

-slovná zásoba krajina 

Gramatika – opisná väzba there is – tvorenie 

kladnej, zápornej vety, otázky a krátkych 

odpovedí  

Výživa a zdravie 8 - pýtať sa jednoduché otázky z oblasti 

jeho každodenného života a osobných 

záujmov 

-odpovedať na jednoduché otázky 

z oblasti jeho každodenného života 

a osobných záujmov 

 

Vypočuť si a podať informácie 

-informovať sa, začleniť informáciu 

Vybrať si z ponúknutých možností 

-identifikovať 

Lexika – slovná zásoba ovocie 

-zistiť množstvo 

-číslovky 11 - 20 

Gramatika – opisná väzba there is/there are – 

tvorenie kladnej, zápornej vety a otázky 

-opakovanie množné číslo podstatných mien 

Môj dom/byt 8 -vyhľadať známe slová a základné slovné 

spojenia 

Vybrať si z ponúkaných možností 



-správne odpísať slová, krátke vety -identifikovať, opísať 

Lexika – slovná zásoba nábytok 

-slovná zásoba miestnosti v dome/byte 

Gramatika – predložky miesta 

 

  



Predmet: Matematika 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  1. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - ISCED 1 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



Predmet: Matematika 

Tematický celok 

Počet 

hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Násobenie a delenie v 

obore násobilky 

70 Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: vymodelovať násobenie 

prirodzených čísel ako súčet viacerých 

rovnakých sčítancov a zapísať ho 

pomocou znaku násobenia (s 

rešpektovaním poradia činiteľov) 

násobenie s využitím modelov (napr. grafické 

znázornenie, štvorcová sieť) 

vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 

vzostupne 

rozlíšenie, že model 3 . 4 sa nerovná modelu 4 . 

3 operácia „násobenie“, znak násobenia . (krát) 

párne a nepárne číslo 

vynásobiť prirodzené čísla v obore malej 

násobilky do 100 spamäti násobenie použitím zautomatizovaného spoja, 

zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát niekoľkokrát viac 

vytvoriť príklady na násobenie k danej 

situácii 

komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na 

propedeutickej úrovni) 

pri riešení úloh využiť vzťah medzi 

sčítaním viacerých rovnakých sčítancov a 

násobením 

delenie podľa obsahu (delenie po, rozdelenie 

na skupiny danej veľkosti) 

pri riešení úloh využiť komutatívnosť 
delenie na rovnaké časti (delenie na daný počet 



násobenia rovnakých častí) 

rozdeliť celok na skupiny danej veľkosti 

(delenie podľa obsahu) delenie, znak delenia : (delené) 

rozdeliť celok na daný počet rovnakých 

častí (delenie na rovnaké časti) delenie použitím zautomatizovaného spoja 

zapísať delenie podľa obsahu a delenie na 

rovnaké časti pomocou znaku delenia 

niekoľkokrát menejmatematizácia reálnej 

situácie 

vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 

zostupne jednoduché slovné úlohy typu: 

vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky 

do 100 spamäti, 

určiť súčet viacerých rovnakých sčítancov 

zväčšiť dané číslo niekoľkokrát 

zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát, 

rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako 

veľkých častí (delenie na rovnaké časti) 

vytvoriť príklady na delenie k danej 

situácii 

rozdeliť dané číslo na čísla danej veľkosti 

(delenie podľa obsahu) 

pri riešení úloh využiť vzťah medzi 

odčítaním viacerých rovnakých 

menšiteľov a delením zmenšiť dané číslo niekoľkokrát 

vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie 

a delenie v číselnom obore do 100 porovnať podielom 



vyriešiť jednoduché slovné úlohy na 

násobenie a delenie prirodzených čísel v 

obore násobilky do 100 riešiť slovné úlohy 

vytvoriť jednoduché slovné úlohy k 

danému numerickému príkladu na 

násobenie a delenie v obore násobilky do 

100 jednoduchá slovná úloha 

overiť správnosť riešenia (výsledku) úlohy kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy 

k slovnej úlohe sformulovať otázku a 

zoštylizovať správnu odpoveď otázka a odpoveď k slovnej úlohe 

pomenovať jednu časť celku časť celku: dve tretiny, tri štvrtiny, 

určiť, aká časť celku je vyznačená 

(oddelená) vyznačená časť celku 

Vytváranie prirodzených 

čísel v číselnom obore do 

10 000 

20 
Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: určiť počet prvkov v skupine a 

vyjadriť ho prirodzeným číslom 

počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a 

jednotkách 

napísať a prečítať číslo prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0 

rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, 

trojciferné a štvorciferné číslo, 

jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné 

číslo, štvorciferné číslo 

rozložiť trojciferné číslo na jednotky, 

desiatky, stovky jednotky, desiatky, stovky, tisícky 



rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, 

desiatky, stovky, tisícky 

rozklad čísla (dvojciferné: na súčet jednotiek a 

desiatok; trojciferné 

zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek 

trojciferné číslo súčet jednotiek, desiatok a stoviek; 

zložiť z jednotiek, desiatok, stoviek a 

tisícok štvorciferné číslo 

štvorciferné: na súčet jednotiek, desiatok, 

stoviek a tisícok) 

orientovať sa v číselnom rade, číselný rad 

vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad 

pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: 

pred, za, hneď pred, hneď za, ..., predposledný, 

posledný 

doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu, vzostupný a zostupný číselný rad 

zobraziť číslo na číselnej osi číselná os 

usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i 

zostupne väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie 

porovnať dve čísla a výsledok porovnania 

zapísať pomocou znakov >,<, =, zápis pomocou znakov 

vymenovať niekoľko čísel menších 

(väčších) ako dané číslo väčie číslo, menšie číslo 

vyriešiť jednoduché nerovnice nerovnice (na propedeutickej úrovni) 



vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie 

slovné úlohy na porovnávanie charakterizované 

vzťahmi viac, menej, rovnako 

zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky i tisícky 

podľa pravidiel zaokrúhľovania a výsledok 

zapísať. 

pravidlá zaokrúhľovania zaokrúhľovanie čísla na 

desiatky, zaokrúhľovanie čísla na stovky, 

zaokrúhľovanie čísla na tisícky (aritmetické) 

znak zaokrúhľovania  

Geometria a meranie 20 Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: odmerať dĺžku úsečky (s 

presnosťou na milimetre) dĺžka úsečky v milimetroch 

porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky dĺžka, šírka, meranie 

narysovať úsečku danej dĺžky (s 

presnosťou na milimetre), 

jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter 

(cm), decimeter(dm) 

odmerať dĺžku (šírku) predmetu za 

pomoci pravítka (s presnosťou na 

milimetre) a výsledok merania zapísať, 

jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter 

(cm), decimeter(dm) 

správne použiť a označiť jednotky dĺžky meter (m), kilometer (km) 

porovnať jednotky dĺžky 

vzdialenosť, meranie vzdialenosti, 

porovnávanie vzdialeností 

odmerať väčšie vzdialenosti v metroch meter (m), kilometer (km) 

porovnať vzdialenosti skutočná dĺžka 



odhadnúť dĺžku úsečky odhadovaná dĺžka 

odhadnúť kratšiu dĺžku v centimetroch 

(milimetroch) a dlhšiu dĺžku v metroch, odhadovaná dĺžka, skutočná dĺžka 

osvojiť si a použiť základné zásady 

rysovania 

čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej 

rysovacej pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri 

rysovaní 

narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti 

a označiť ich vrcholy veľkým tlačeným 

písmenom 

štvorcová sieť rysovanie štvorca a obdĺžnika v 

štvorcovej sieti 

vyznačiť bod, ktorý danému 

geometrickému útvaru patrí, resp. 

nepatrí, 

označovanie vrcholov štvorca a obdĺžnika 

veľkým tlačeným písmenom 

zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v 

štvorcovej sieti (štvorec, obdĺžnik), 

zväčšenie a zmenšenie rovinných útvarov v 

štvorcovej sieti 

identifikovať steny, hrany a vrcholy kocky, podobné útvary (na propedeutickej úrovni) 

postaviť stavbu z kociek na základe plánu 

vrchol, hrana a stena kocky  stavba z kociek, 

plán stavby z kociek (pôdorys stavby s 

vyznačeným počtom na sebe stojacich kociek) 

vytvoriť plán stavby z kociek 

stavba z kociek, plán stavby z kociek (pôdorys 

stavby s vyznačeným počtom na sebe stojacich 

kociek) rady, stĺpce (pri stavbách z kociek) 



Riešenie aplikačných úloh 

a úloh rozvíjajúcich 

špecifické matematické 

myslenie 

12 Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: rozlíšiť istú udalosť, možnú 

udalosť, nemožnú udalosť istá udalosť, možná udalosť, nemožná udalosť 

rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) 

tvrdenia pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie 

rozlíšiť a správne použiť kvantifikované 

výroky 

kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve 

jeden, najviac jeden 

identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej 

postupnosti čísel, znakov, symbolov pravidlo vytvárania postupnosti 

na základe identifikovaného pravidla 

doplniť do postupnosti niekoľko čísel, 

znakov, symbolov pravidlo, symbol 

vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní 

rôznych dvojciferných (trojciferných, 

štvorciferných) čísel zložených z daných 

číslic (číslice sa môžu aj opakovať 

systém pri vypisovaní dvojciferných 

(trojciferných, štvorciferných) čísel 

vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, 

štvorciferné) čísla z množiny číslic (číslice 

sa môžu aj opakovať), kombinácie čísel 

vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou 

motiváciou 

slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na 

úrovni manipulácie a znázorňovania) 

vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na nepriamo sformulované úlohy na násobenie a 



násobenie a delenie v obore násobilky delenie 

zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje 

rôznymi spôsobmi, 

zber údajov, rôzne spôsoby zaznamenávania 

údajov (grafické, numerické) 

z daných údajov vytvoriť prehľadnú 

tabuľku údaj, tabuľka 

doplniť do tabuľky chýbajúce údaje tabuľka, údaj 

popísať časti tabuľky, orientovať sa v 

tabuľke, časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj 

využívať tabuľku ako nástroj na riešenie 

úloh riešenie úlohy 

orientovať sa v stĺpcovom grafe stĺpcový graf 

dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového 

grafu, údaj, graf 

vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s 

orientáciou v tabuľke alebo stĺpcovom 

grafe aplikačná úloha, tabuľka, graf 

označiť a pomenovať jednotky času jednotky času: hodina, minúta, sekunda 

premeniť jednotky času, premena jednotiek času 

určiť čas na digitálnych i ručičkových 

hodinách určenie času na  hodinách 



znázorniť čas na digitálnych i ručičkových 

hodinách znázornenie času na  hodinách 

zapísať čas z ručičkových hodín do 

digitálnych a naopak zapísanie času na digitálnych hodinách 

vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s 

orientáciou v čase aplikačné úlohy 

nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej 

sumy euro, cent 

vyriešiť primerané úlohy z oblasti 

finančnej gramotnosti 

numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti 

 

 

  



Predmet: Prírodoveda 

 

Názov predmetu Prírodoveda 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  1. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - ISCED 1 

Dĺžka štúdia dva roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



 

Predmet: Prírodoveda 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Rastliny a huby 9 Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

  

opísať životný cyklus známeho 

rastlinného druhu: stromu – pagaštan 

konský; byliny – fazuľa obyčajná, 

životný cyklus rastlín, dĺžka života rastlín 

že niektoré rastliny žijú kratšie a iné 

dlhšie, 

význam lesa pre človeka 

že rastlina počas života kvitne a prinesie 

semená, 

že zo semien na jar vyrastajú nové 

rastliny, 

že niektoré rastliny na jar nevyrastajú zo 

semien, ale z koreňov, hľúz alebo cibúľ, 

ktoré sú počas zimy ukryté v zemi, 

zemiak (ľuľok zemiakový), cukrová repa, 

pšenica ozimná 

hodnotiť význam stromov (lesa, dreva) 

pre človeka, 

skúmať život na vybranom strome, 



vyhľadať chýbajúce informácie a zistenia 

prezentovať, 

rozpoznať typické poľné plodiny, 

hodnotiť význam pestovania vybraných 

poľných plodín, 

že mnohé rastliny obsahujú látky, ktoré 

pomáhajú liečiť zranenia a ochorenia, 

liečivé rastliny, odvar, výluh, žihľava dvojdomá, 

repík lekársky, lipa malolistá, skorocel 

kopijovitý, materina dúška 
že liečivé látky sa nachádzajú v rôznych 

častiach rastliny (uvedie päť príkladov), 

pripraviť z liečivých bylín odvar a výluh a 

vysvetliť medzi nimi rozdiel, 

že neznáma rastlina môže byť jedovatá, jedovaté rastliny 

vysvetliť, akým spôsobom sa môže jed 

dostať do tela, 

že huby nepatria medzi rastliny, 

určiť na piatich hubách, či sú jedlé, 

nejedlé alebo jedovaté, 

jedlé, nejedlé a jedovaté huby, plesne, 

kvasinky 

že medzi huby zaraďujeme aj plesne a 

kvasinky. 

Živočíchy 7 opísať spôsob života vybraných ryby: kapor obyčajný, šťuka obyčajná; 



zástupcov živočíšnej ríše (ryby, 

obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, 

bezstavovce), 

obojživelníky: skokan hnedý; plazy: jašterica 

múrová, užovka obyčajná; vtáky: sýkorka 

veľká, lastovička obyčajná, drozd čierny; 

cicavce: jež tmavý, krt obyčajný, mačka 

domáca; živočíchy bez vnútornej kostry: 

babôčka pávooká, slimák záhradný 

opísať vzťah vybraných živočíšnych 

druhov k prostrediu, v ktorom žijú. 

Človek 9 že trávenie je proces, pri ktorom si 

človek ponecháva v tele z potravy látky, 

ktoré potrebuje a zvyšok z tela vylučuje, 

trávenie, energia, stavebné látky, obezita, 

potravinová pyramída, vylučovanie, moč, 

potenie, pitný režim 

vysvetliť proces trávenia človeka, 

zakresliť časti tráviacej sústavy, 

vysvetliť, čo sa v zakreslených častiach 

sústavy deje s potravou 

zdôvodniť, na čo človek využíva získanú 

energiu a stavebné látky, 

vysvetliť vznik obezity, 

vysvetliť princíp potravinovej pyramídy, 



vytvoriť týždenný jedálny lístok založený 

na vedomostiach o správnej 

životospráve, 

vysvetliť, ako sa dostáva voda do 

organizmu a ako sa z neho vylučuje, 

zakresliť, ako sa voda dostáva do 

organizmu a ako sa z neho vylučuje, 

vysvetliť pitný režim, 

realizovať prieskum o pitnom režime, 

zhodnotiť výsledky prieskumu vzhľadom 

na vedomosti o správnej životospráve,  

odporučiť zmeny v pitnom režime. 

Neživá príroda a skúmanie prírodných 

javov 

8 že vzduch je potrebný pre život 

mnohých organizmov, 

vzduch, kyslík, oxid uhličitý, prúdenie vzduchu, 

vietor, zrážky, 

že vzduch sa nachádza všade, vypĺňa 

priestory, ktoré sa zdajú byť prázdne, 

že vietor je pohybujúci sa vzduch, 

vysvetliť vznik vetra použitím poznatku 

o stúpaní teplého a klesaní studeného 

vzduchu, 



vysvetliť fungovanie teplovzdušného 

balóna, 

navrhnúť spôsob merania rýchlosti a 

smeru prúdenia vzduchu, 

navrhnúť spôsob, akým je možné merať 

množstvo zrážok, 

realizovať dlhodobé pozorovanie znakov 

počasia a z výsledkov vyvodiť závery, 

že najväčším zdrojom tepla je Slnko, teplota prostredia 

že teplo vzniká aj horením látok alebo 

trením, 

že teplo tvorí aj väčšina živočíchov 

že teplo spôsobuje zvyšovanie teploty 

látok, 

skúmať stálosť telesnej teploty, teplo, teplota, teplomer, telesná teplota 

porovnať telesnú teplotu detí a 

dospelých, 

vysvetliť na príkladoch rozdiel, že 

niektoré látky sa zahrievajú rýchlejšie a 

iné pomalšie, 



že látky môžu byť v troch skupenstvách 

– tuhé, kvapalné a plynné, 

vysvetliť zmeny skupenstiev na príklade 

vody a použiť pri tom pojmy topenie, 

vyparovanie a tuhnutie 

vysvetliť vznik dažďa, snehu a hmly, 

pričom využije poznatky o skupenských 

premenách, 

vysvetliť kolobeh vody v prírode, kolobeh vody v prírode, dážď, sneh, hmla, 

topenie, vyparovanie, 

vysvetliť na príkladoch rozdiel medzi 

rozpúšťaním a topením, 

tuhnutie, tuhé, kvapalné a plynné látky, 

rozpúšťanie a topenie 

že niektoré látky plávajú na vode, iné 

klesajú ku dnu, 

plávajúce a neplávajúce predmety, 

nadľahčovanie telies vo vode, 

navrhnúť postup, ako z neplávajúceho 

predmetu vytvoriť plávajúci a naopak, 

že predmety sa javia na vzduchu ťažšie 

ako vo vode, 



že objem vyjadruje to, akú časť 

priestoru predmet zaberá, 

objem a hmotnosť 

navrhnúť postup porovnávania 

(merania) objemu a hmotnosti dvoch 

predmetov. 

 

  



Predmet: Vlastiveda 

 

Názov predmetu Vlastiveda 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  1. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - ISCED 1 

Dĺžka štúdia dva roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



 

Predmet: Vlastiveda 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Moja obec 33 Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

  

napísať presný názov svojej obce 

(presnú adresu školy a bydliska), 

moja obec, miestna krajina, okolie školy, 

bydliska 

zaradiť obec, kde býva, medzi mestá 

alebo dediny, 

určiť smer na sever podľa poludňajšieho 

tieňa a identifikovať svetové strany v 

krajine, 

smer na sever (podľa poludňajšieho tieňa), 

svetové strany 

orientovať sa v okolí školy a bydliska 

pomocou svetových strán a významných 

objektov v miestnej krajine, 

cesta do školy a bezpečnostné pravidlá pri 

ceste do školy 

porozprávať vlastnými slovami cestu do 

školy alebo zo školy domov, 

opísať svoju obec (napr. aké domy, ulice 

– pozná, možno aj vymenovať, blízka 

rieka, park a iné), 

orientácia v rodnom kraji pomocou svetových 

strán a významných objektov 



zhotoviť jednoduchý nákres okolia školy 

a bydliska, 

ukázať na mape Slovenska svoju obec, 

identifikovať na mape Slovenska 

pohoria, nížiny, rieky a cesty (podľa 

farieb), 

opísať spôsob života obyvateľov obce – 

iné v meste, iné na dedine, ako sa starať 

o svoje okolie, ako tráviť voľný čas, 

charakterizovať zmeny vo svojej obci (v 

prírode) na jeseň a použiť pri tom 

vlastné pozorovania i skúsenosti (dĺžka 

dňa a iné), 

znaky jesene, zmeny v prírode a dĺžky dňa a 

noci, zber úrody, príprava živočíchov na zimu 

porozprávať, ako si ľudia pripomínajú 

svojich predkov a priateľov (Pamiatka 

zosnulých) na jeseň, 

predkovia, dedina alebo mesto (aj s opisom) a 

jej obyvatelia 

zostrojiť časovú priamku vlastnej rodiny 

a rodinných príslušníkov, 

charakterizovať zmeny vo svojej obci v 

zime (vlastné pozorovania), 

znaky zimy, starostlivosť o zver v prírode 



vlastnými slovami porozprávať o 

sviatočných dňoch v obci na rozhraní 

kalendárnych rokov (Vianoce, Silvester, 

Nový rok, Traja králi), 

zimné sviatky, pamätihodnosti 

opísať druhy dopravy v obci (zopakovať 

si bezpečnosť na cestách), 

významní rodáci, zmienky o obci a jej okolí v 

povestiach, piesňach, 

opísať podľa náčrtu cestu do stredu 

obce (mesta, dediny), 

určiť dve historické pamiatky vo svojej 

obci, 

prerozprávať jednu povesť, pieseň, či 

báseň, ktorá sa viaže k obci alebo jej 

okoliu, 

známe udalosti v obci, historické pamiatky v 

obci 

určiť, aké významné kultúrne a športové 

podujatie sa v obci konajú, 

charakterizovať zmeny v prírode na jar a 

použiť pri tom vlastné pozorovania a 

skúsenosti (zmeny v prírode, dĺžka dňa), 

znaky jari, zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, 

jarné práce 

opísať činnosti ľudí na jar, 

porozprávať o veľkonočných tradíciách v 

obci, 

veľkonočné sviatky a tradície, plán, mapa 

danej krajiny 



identifikovať zmeny v prírode počas leta 

a rozprávať o oddychu a rekreácii počas 

letných prázdnin, 

znaky leta, zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, 

dozrievanie novej 

vyhľadať informácie o svojej obci na 

internete a iných médiách, 

úrody, starostlivosť živočíchov o mláďatá, 

oddych a rekreácia počas letných prázdnin, 

starostlivosť o zdravie a bezpečnostné pravidlá 

počas letných aktivít 

interpretovať obrazový materiál o obci a 

jej obyvateľoch. 

časová priamka (vizualizácia času) 

 

  



Predmet: Etická výchova 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  1. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - ISCED 1 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



Predmet: Etická výchova 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

  
  

Žiak na konci 3. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:   

Postoje a spôsobilosti v medziľudských 

vzťahoch 
6 

vyhodnotiť pravdivé informácie o sebe,  

preveriť si informácie o iných, 

rozpoznať rizikové situácie a negatívne 

ponuky, 

zahrať formou scénky situácie s 

negatívnymi ponukami, 

pravda v živote ľudí 

otvorená komunikácia – pravdivosť a 

objektívnosť 

zdroje informácií                                                               

pravda o sebe a jej prijatie, pravda o iných 

rizikové situácie v živote detí  

odmietnutie zla a negatívnych ponúk 

Vcítenie sa do prežívania iných  

– 

empatia 

7 

uviesť príklady na situácie, v ktorých 

prejavuje súcit a pochopenie, 

poukázať na dôležitosť radosti vo 

svojom prostredí, 

prejaviť spoluúčasť a pochopenie iných 

v problémových situáciách, 

empatia 

radosť a smútok v živote ľudí 

súcit  a spoluúčasť  so  slabšími,  chorými,  

zdravotne a sociálne znevýhodnenými 

ľuďmi 

vcítenie sa do situácie spolužiakov 

Riešenie konfliktov  

– 

výchova k zmierlivosti 

7 

uznať právo človeka na omyl, 

rozlíšiť omyl od zákernosti, 

diskutovať o možnostiach nápravy 

omylu, 

porozumieť významu  odpúšťania  a 

komunikácie  v konfliktných situáciách, 

formulovať rôzne typy žiadosti o 

právo na omyl 

omyl a zákernosť 

odpúšťanie v medziľudských vzťahoch 

sebaovládanie v konfliktných situáciách 

upevňovanie vzájomnosti                                   

súťaživosť a kooperácia 



prepáčenie, 

Pomoc, darovanie, delenie sa 7 

vysvetliť rozdiel medzi materiálnou a 

nemateriálnou pomocou, 

uviesť príklady pomoci v rámci triedy a 

rodiny, 

pomáhať si navzájom, 

vnímanie a prežívanie prosociálnosti 

materiálna a nemateriálna pomoc 

podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a 

žiackeho kolektívu 

odmietnutie dobra iným 

Naša škola 6 

vymenovať pozitívne stránky svojej 

školy, 

uviesť príklad problémov, ktoré sa v 

škole vyskytujú, 

navrhnúť svoj príspevok k dobrej 

atmosfére v škole.   

 

  



Predmet: Náboženská výchova - evanjelická 

 

Názov predmetu Náboženská výchova - evanjelická 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  1. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - ISCED 1 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



Predmet: Náboženská výchova - evanjelická 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

    

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

Ježišovo verejné pôsobenie 4 

zrekapitulovať udalosť pokrstenia Pána 

Ježiša, 

opísať, ako sa Pán Ježiš pripravoval na 

verejné účinkovanie, 

vysvetliť, kto je diabol, 

vymenovať tri spôsoby pokúšania Pána 

Ježiša, 

označiť poslušnosť Pána Ježiša za príklad  

pre nás, 

pamätať si mená učeníkov, 

prerozprávať niektoré príbehy povolania 

učeníkov, 

krst Pána Ježiša  

pokúšanie na púšti 

diabol 

povolanie učeníkov 

bohaté lovenie rýb 

Pán Ježiš mení životy ľudí 4 

pomenovať, čo bránilo  bohatému  

mládencovi  nasledovať  Pána Ježiša, 

diskutovať o tom, či bohatstvo robí 

človeka šťastným, 

poukázaťna na nesprávnosť 

odsudzovania človeka na základe rasovej 

alebo národnostnej príslušnosti, 

vysvetliť, prečo sa Zacheus po stretnutí s 

závislosť na bohatstve 

Ježiš a Samaritánka 

nepriatelia 

Hebrejci a Samaritáni  

zvestovanie evanjelia a misia 

predsudky a bariéry 

colník Zacheus 

pokánie a odpustenie 



Pánom Ježišom zmenil, 



Pán Ježiš vyučuje 8 

načrtnúť Ježišovo verejné pôsobenie, 

vysvetliť, čo je podobenstvo, 

interpretovať podobenstvo o štvorakej 

pôde, 

diskutovať o talentoch a ich využití, 

porovnať konanie rozumných a 

nerozumných panien, 

analyzovať podobenstvo o milosrdnom 

Samaritánovi ako príklad správania k 

blížnym, 

poukázať na potrebu  pomáhať trpiacim 

bez ohľadu na sympatie, 

posúdiť správanie márnotratného syna v 

evanjeliovom príbehu, 

identifikovať podobnosť odpúšťajúcej 

lásky u pozemského a Nebeského Otca, 

vysvetliť na príkladoch pojmy pokora a 

namyslenosť, 

porozprávať podobenstvo o zlých 

vinohradníkoch, 

poukázať na podobnosť s odmietaním 

Božieho slova v súčasnosti, 

Ježišovo verejné pôsobenie 

kázeň  

podobenstvá 

kresťanský život 

dobročinnosť 

súcit s trpiacimi 

ochota odpúšťať 



Pán Ježiš uzdravuje 4 

vysvetliť uzdravenie stotníkovho sluhu, 

porazeného, hluchonemého a 

malomocného,                                     

zhodnotiť, že Pán Ježiš má moc nad 

chorobami, s ktorými si človek neporadí,       

poukázať na to, že Pán Ježiš lieči aj našu 

dušu,                                                                                     

diskutovať o tom, kedy môže Ježiš 

uzdravovať, 

uzdravenie                                                     

stotníkov sluha, porazený, hluchonemý a 

malomocný                                                                 

viera v Ježišovu moc                                             

prosba, vrúcnosť, vďačnosť, milosrdenstvo      

Boží Syn 

Ježiš robí divy 3 

interpretovať vykonanie prvého divu 

Pána Ježiša,                                                

porovnať ľudské a Božie dielo, 

zrekapitulovať príbeh Jairovej dcéry, 

definovať vzkriesenie,                                                     

zhodnotiť, že moc kriesiť mŕtvych má 

jedine Pán Boh, 

Ježišove divy                                                     

pomoc                                                       prosba 

- modlitba                                                            

Jairos - predstavený synagógy 

Pán Ježiš hovorí o sebe 2 

vysvetliť, prečo je Pán Ježiš ako pastier a 

my ako ovečky,                                                        

vysvetliť, prečo je Pán Ježiš ako vínny 

kmeň a my ako ratolesti, 

Pán Ježiš - pastier, Spasiteľ                                

ratolesť viniča a jeho kmeň 



Ježišovo dielo vykúpenia 4 

definovať paschu, 

opísať udalosť poslednej večere Pána a 

atmosféru na nej, 

vyjadriť rozpoloženie Pána Ježiša v 

Getsemane, 

prerozprávať chronologicky udalosti 

utrpenia a smrti Pána Ježiša, 

vysvetliť, prečo je obeť Pána Ježiša 

dokonalá, 

opísať pohreb Pána Ježiša, 

definovať sabat, 

vyrozprávať udalosti vzkriesenia, 

Posledná Večera 

pascha 

Getsemanská záhrada 

utrpenie a strach – poslušnosť 

smrť Pána Ježiša, pohreb 

sabat – sviatočný deň, svätiť, vzkriesenie 

svedkyne vzkriesenia 

moc nad smrťou 

Cirkev je miesto, kde  

patrím 
4 

vysvetliť znenie misijného príkazu, 

zdôvodniť, prečo je dôležité zúčastňovať 

sa služieb Božích, 

vymenovať časti služieb Božích, 

oceniť odvahu a vernosť diakona Štefana, 

vysvetliť význam krstu pre život kresťana, 

vyrozprávať príbeh premeny Saula na 

Pavla, 

oceniť, že Pánu Bohu  záleží nielen na 

Židoch, ale na všetkých. 

vstúpenie do neba, misijný príkaz 

zoslanie Ducha Svätého  

evanjelium  

Služby Božie, chrám 

diakon Štefan, odvaha viery 

diakonia 

Filip, eunuch 

Saul, prenasledovanie kresťanov, Kornelius, 

Petrovo videnie 

 

  



Predmet: Náboženská výchova - katolická 

 

Názov predmetu Náboženská výchova - katolická 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  1. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - ISCED 1 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



Predmet: Náboženská výchova - katolícka 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

    
Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:    

Veriť Bohu 4 

vysvetliť jednoduchým spôsobom, čo 

znamená dôverovať, 

vysvetliť podobenstvo o horčičnom 

semienku, 

vymenovať krrstné sľuby, 

vysvetliť krstné symboly, 

reprodukovať Apoštolské vyznanie 

viery, 

viera v Boha 

biblické obrazy Boha 

podobenstvo o horčičnom semienku  

krst 

Ježiš uzdravuje 5 

reprodukovať biblické príbehy o 

uzdravení 

slepého,hluchonemého,človeka s 

„vyschnutou rukou“a ochrnutého, 

vysvetliť, čo sa vo viere chápe ako 

zázrak, 

identifikovať sa s biblickými postavami, 

ktoré potrebujú uzdravenie, 

Ježišove uzdravenia 

rozvoj mravného cítenia 



Ježiš nám odpúšťa 7 

vymenovať možné reakcie človeka na 

vinu, 

vysvetliť dôležitosť uznania si viny, 

prerozprávať biblický príbeh o 

Zachejovi, 

opísať stručne pojmy svedomie a 

spytovanie svedomia, 

opísať dôležitosť vzájomného 

odpúšťania, 

ovládať priebeh sviatosti zmierenia, 

vina, hriech 

Ježiš v dome hriešnika (Zachej) 

na ceste zmierenia - márnotratný syn, ľútosť 

sviatosť zmierenia - ako prijatie odpustenia 

Ježiš nás oslobodzuje 10 

reprodukovať udalosti vyslobodenia 

Izraelitov z egyptského otroctva, 

opísať na základe podobenstva o 

márnotratnom synovi pojem hriech a 

jeho dôsledky, 

rozlíšiť ťažký a ľahký hriech, 

reprodukovať Desatoro a jednoducho 

vysvetliť význam jednotlivých prikázaní, 

porozprávať udalosti umučenia a 

vzkriesenia Krista, 

vysvetliť jednoducho význam obety 

Krista na kríži a jeho vzkriesenia, 

Veľká noc (Pascha) 

Desatoro – pravidlá pre život v slobode 

hriech a jeho dôsledky 

Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie 



Ježiš nás pozýva na hostinu 7 

vymenovať základné časti sv.omše, 

odlíšiť bežný pokrm od Eucharistie, 

objasniť potrebu slávenia Eucharistie 

pre človeka i spoločenstvo,                                                

zdôvodniť dôležitosť účasti na 

bohoslužbe v nedeľu,                                                

vysvetliť zmysel spoločenstva v Cirkvi. 

nasýtenie (zázrak rozmnoženia chlebov)   

Posledná večera (Eucharistia)                    svätá 

omša ako hostina (hostina spoločenstva, slova 

a chleba)                                       Cirkev ako 

prostredníčka Božích tajomstiev 

 

  



Predmet: Pracovné vyučovanie 

 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  1. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - ISCED 1 

Dĺžka štúdia dva roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



Predmet: Pracovné vyučovanie 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

    

Žiak na konci 3. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:   

Človek a práca 3 

zdôvodniť význam práce pre človeka, 

vysvetliť význam učenia sa k príprave 

na budúce povolanie, 

informovať o rôznych povolaniach z 

okolia, v ktorom žijú, 

uviesť klady a zápory vplyvu techniky 

na prácu človeka, 

diskutovať o poznatkoch získaných na 

exkurzii. 

učenie, povolanie  

práca; význam učenia sa k príprave na 

budúce povolanie 

BOZP, hygiena, pracovný a organizačný 

poriadok 

výrobné zariadenie, stavba 

Tvorivé využitie                                       

technických materiálov 
3 

zhotoviť výrobok z odpadového 

prírodného alebo technického 

materiálu, 

zdôvodniť využitie odpadových 

materiálov, 

vyhodnotiť druhy odpadu z 

domácnosti, 

uviesť možnosti druhotného využitia 

odpadového materiálu, 

preskúmať vlastnosti odpadových 

materiálov, 

odpadový prírodný a technický materiál 

vlastnosti a druhotné využitie odpadového 

materiálu, triedenie odpadu 

pokus na rozložiteľnosť drobných 

materiálov 

výrobky: z téglikov, zo škatuliek, z drôtu, a 

pod. 



2 

preskúmať vlastnosti papiera, 

zhodnotiť využitie papiera v praxi, 

zhotoviť výrobok z papiera a kartónu,  

strihať, trhať, skladať, lepiť papier a 

kartón 

papier a kartón, vlastnosti a použitie, 

základné suroviny na výrobu papiera 

strihanie, trhanie, skladanie, lepenie 

výrobky: priestorové a kruhové 

vystrihovačky, origami, obaly na knihy a 

darčeky, koláž z kartónu, 

6 

šiť základné stehy,                                  

preskúmať vlastnosti textilných 

materiálov,                                 zhotoviť 

výrobok z textilu,  

textil, vlastnosti textilu (podľa udržiavania 

tepla, krčivosti, väzby, nasiakavosti ai.),                   

základné stehy (predný, zadný),                    

údaje na visačkách textilných materiálov   

výrobky: záložka do knihy, obrúsok, 

gombíkový panáčik a pod. 

Základy konštruovania 

3 

zhotoviť modely dopravných 

prostriedkov alebo zdvižných 

zariadení, vysvetliť úlohu dopravných 

prostriedkov a zdvižných zariadení,                                                    

diskutovať o bezpečnosti v doprave a 

na stavbe, 

technika v doprave, preprava tovaru, 

význam a využitie dopravných 

prostriedkov, bezpečnosť v doprave                                                                

výrobky: dopravné objekty zo stavebníc 

alebo odpadového materiálu (autá, lode, 

lietadlá, žeriavy) 

3 

určiť základné časti bicykla,                     

urobiť elementárnu údržbu bicykla. 

bicykel, pravidlá a bezpečnosť jazdy na 

bicykli, správne vybavenie bicykla, 

kontrola pred jazdou, údržba, bezpečná 

mobilita                                                                           

výrobky: leporelo na tému Jazdíme 

bezpečne na bicykli 



Stravovanie a príprava pokrmov 

2 

zdôvodniť správne rozloženie 

kuchynského náradia a spotrebičov, 

vysvetliť ich bezpečné používanie, 

prezentovať pravidlá zaobchádzania s 

horúcimi predmetmi,                                

vysvetliť pravidlá hygieny v kuchyni  

kuchyňa, jej hlavné časti a ich rozloženie         

náradie, spotrebiče v kuchyni a ich význam           

základné bezpečnostné a hygienické 

pravidlá      

3 

simulovať nákup potravín,                             

odhadnúť cenu plánovaného nákupu, 

zdôvodniť význam správneho 

skladovania potravín,                                                        

vytvoriť tabuľku s údajmi o dĺžke 

skladovania potravín, 

nákup potravín, cenová kalkulácia nákupu      

(ne)výhody nákupu na trhoviskách a v 

supermarkatoch                                                        

obalové materiály a údaje pre spotrebiteľa     

skladovanie potravín (miesto, dĺžka, 

záručná doba skladovania) 

3 

pripraviť jednoduchý pokrm, 

prezentovať zásady správneho 

stolovania,                                          

upraviť stôl pred stolovaním. 

jednoduché pokrmy                                               

(nátierky, zeleninové a ovocné šaláty a 

pod.)                                                                    

stolovanie, pravidlá stolovania 

Ľudové tradície a remeslá 5 

opísať tradície a remeslá v regiónoch, 

vymenovať regionálne ľudové 

remeslá, zhotoviť jednoduché výrobky 

súvisiace s ľudovými tradíciami. 

ľudové tradície a remeslá v regióne    

remeselnícka dielňa, múzeum, skanzen    

výrobky: veľkonočné ozdoby a doplnky, 

ozdoba z drôtu, tkáčsky výrobok, ľudová 

výšivka a iné 

 

  



Predmet: Hudobná výchova 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  1. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - ISCED 1 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



 

Predmet: Hudobná výchova 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Hlasové činnosti 6 Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

používať hlas vedome na dosiahnutie 

špecifického hudobného cieľa (rytmus, 

melódia, dynamika, výraz, nálada), 

prirodzene aplikovať správnu hlasovú 

techniku, 

vokálne činnosti v rámci rozsahu h-d2, 

detské piesne, ľudové piesne, regionálne 

ľudové piesne, autorské piesne, vokálne 

dialogické hry, dychové a hlasové cvičenia, 

hry s hlasom, zvukomalebné hlasové hry, 

deklamácia, rytmizácia reči, artikulácia – 

článkovanie reči spievať čisto a rytmicky správne 

reagovať pri speve na gestá učiteľa, 

adekvátne meniť tempo, dynamiku, 

reagovať na štandardizované dirigentské 

gestá (taktovacie schémy), nástup a 

odsadenie, 

ľubovoľné gestá znázorňujúce výšku i 

dĺžku tónov, relatívna solmizácia, 

fonogestika, ručné znaky na vyjadrenie 

rytmu 

taktovacie gestá 2/4,3/4/,4/4 taktu, gestá 

pre zmeny tempa a dynamiky, nástup a 

odsadenie 

rytmizovať reč s vedomím základných 

rytmických modelov, 

rytmické modely 

hlasom realizovať rytmické schémy 



podľa zápisu, 

tvoriť adekvátne texty k rytmickým 

schémam, 

spievať melodické modely (so-mi; la-so-

mi; la-so-mi-do, príp. do´-la-so-mi-do), 

melodické modely 

Inštrumentálne činnosti 6 hrať na elementárnych hudobných 

nástrojoch, 

Orffove nástroje rytmické: paličky, 

drevený blok, rámový/ručný bubon, 

tamburína, triangel, spiežovce, činely, 

prstové činelky, zvonček, chrastidlá a 

melodické hudobné nástroje (xylofón, 

zvonkohra, metalofón), hra na tele, 

hrať na tele, 

hrať na objektoch, okolité objekty triedy, rozličné objekty, 

prírodniny 

vytvoriť elementárne hudobné nástroje, samostatne zhotovené elementárne 

hudobné nástroje 

hrať rytmické modely, rytmické hodnoty štvrťová, osminová, 

polová, šestnástinová, pomlčky, bodka za 

štvrťovou notou, synkopy, pomocné 

rytmické prostriedky: ta, ti-ti, „nič“, „pau-

za“, tai-ti, ti-tai, ti-ri-ti-ri 

hrať melodické modely podľa zápisu, melodické modely so-mi; la-so-mi; la-so-

mi-do, príp. do´-la-so-mi-do 



vytvoriť inštrumentálny sprievod, inštrumentálny sprievod, ostináto, tóny 1. 

a 5. stupňa (tonika, dominanta), voľný 

zvukomalebný sprievod 

predohra, medzihra a dohra 

inštrumentálne improvizovať, improvizácia 

reagovať pri hre na hudobných 

nástrojoch na gestá učiteľa, adekvátne 

meniť tempo, dynamiku. 

dirigentské a individuálne gestá učiteľa 

Percepčné činnosti - aktívne počúvanie 6 aktívne počúvať piesne, hudobné 

skladby, ako aj vlastné hudobné prejavy, 

skladby slovenských a svetových 

skladateľov; piesne, spev a interpretácia 

učiteľa/ky; vlastný hudobný prejav, 

hudobný prejav triedy (skupiny), hry so 

zvukom 

vyjadriť pocity z počúvanej hudby 

verbálne, pohybom a inými umeleckými 

prostriedkami, 

identifikovať funkcie hudby a jej 

spoločenský význam 



identifikovať, charakterizovať a 

terminologicky správne pomenovať 

hudobno-vyjadrovacie prostriedky, 

funkcie hudby: estetická, umelecká, 

spoločenská, zábavná, úžitková             

melódia, tempo, rytmus, zvuková farba, 

dynamika, forma 

melódia stúpajúca, klesajúca; tempo 

pomalé, stredné, rýchle; rytmus – taktová 

schéma a rytmické modely, dynamika – 

piano, mezzoforte, forte, crescendo, 

decrescendo; forma – kontrastné časti 

identifikovať obsadenie interpretovanej 

hudobnej skladby, 

nástroje skupiny symfonického orchestra, 

niektoré konkrétne hudobné nástroje 

(husle, kontrabas, flauta, klavír, trúbka, 

bicie) 

komorný orchester, symfonický orchester, 

orchester ľudových nástrojov, skupiny 

populárnej hudby 

rozpoznať jednohlas, dvojhlas, hudobná forma, malá a veľká piesňová 

forma 
rozpoznať totožné a kontrastné prvky v 

hudobnej forme, 

určiť a rozpoznať melodické a rytmické 

modely, 

Hudobno-pohybové činnosti 6 vyjadriť pocity z počúvanej hudby 

pohybom a inými umeleckými 

pohybová improvizácia, pohybová 

interpretácia, gesto, mimika, improvizácia 



prostriedkami, 

adekvátne reagovať na rytmus, metrum 

a tempo, 

polkový krok, prísunové kroky, podupy, 

točenie v pároch, čapáše, valčík, 

mazurkový krok, valašský krok, tanec, 

ľudový tanec, moderný tanec pohybom adekvátne vyjadriť hudobno–

výrazové prostriedky, 

realizovať tanečné prvky a pohyb v 

jednoduchých choreografiách, 

Hudobno-dramatické činnosti 4 vyjadriť dej, náladu, charakteristiku 

postáv príbehu rytmickými a 

melodickými nástrojmi alebo inými 

zdrojmi zvuku, 

vizualizácia – integrácia s výtvarnou 

výchovou (kostýmy, rekvizity, kulisy, 

farby), integrácia so slovenským jazykom a 

literatúrou (rozprávky, príbehy, básne), 

integrácia s telesnou výchovou (základné 

pohybové schémy), integrácia s inými 

predmetmi 

vytvoriť hudobno–dramatický celok, tvorivá dramatika 

Hudobno-vizuálne činnosti 5 realizovať hudobné činnosti podľa 

voľného i štandardizovaného grafického 

vyjadrenia hudobných dejov, 

grafická partitúra 

vizuálne zobraziť zvukové vnemy, 

vytvoriť (zapíšu), prečítať a realizovať 

(hlasom, alebo hrou na nástroji) notový 

zápis. 

notový zápis tónov c1-c2 



Predmet: Výtvarná výchova 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  1. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - ISCED 1 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



Predmet: Výtvarná výchova 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

  
  

Žiak na konci 3. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:   

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

4 

použiť v maľbe zosvetlenie a 

stmavenie farieb, svetlostnú škálu 

farieb, 

vytvoriť figuratívnu kresbu z 

geometrických tvarov 

(alt. objekt zo stereometrických 

tvarov),                                                   

skladať, lepiť, strihať, spájať, 

komponovať podľa predstavy a 

fantázie 

farba–zosvetlovanie a stmavovanie farieb,  

svetlostná škála jednotlivých farieb  

tóny sivej farby 

daný motív vo svetlých a v tmavých 

farbách 

plošné geometrické tvary a stereometrické 

telesá 

spájanie geometrických tvarov do 

kompozície podľa predstavy 

skladanie, lepenie, strihanie, spájanie, 

komponovanie 

Rozvoj fantázie a  

synestetické podnety 

2 

farbami a tvarmi vyjadriť svoje vnemy 

z rôznych vôní, pachov, chutí, 

pomenovať namaľované,                        

porovnávať pocity, 

vône a pachy 

príjemné a nepríjemné 

prírodné a umelé vône, parfumy                        

asociácie farby, tvaru –vône, chute 

porovnávanie pocitov, ich výtvarná 

interpretácia 



Podnety moderného 

výtvarného umenia 

2 

vytvoriť tvar paketážou, pracovať s 

baliacim materiálom, baliť, lepiť a 

viazať, 

opísať vybrané dielo z umenia 

paketáže, 

ukážky  umenie paketáže (obalovanie   

tvaru),  presáže (stláčanie a lisovanie 

tvarov)  

a akumulácie (hromadenie tvarov) 

baliace materiály; balenie, lepenie, 

viazanie 

skrytý tvar 

Výtvarné činnosti inšpirované                    

dejinami umenia 2 

výtvarne interpretovať artefakt 

antického umenia, 

antické umenie (sochárstvo, architektúra,  

keramika, odev, predmety) 

príbehy na keramických vázach, mýty 

Škola v galérii 

4 

výtvarne  parafrázovať osobu  

(udalosť)  na  základe  videného 

výtvarného diela, rozlišovať 

predmoderné (historické) a moderné 

obrazy, 

predmoderné (historické) a moderné 

obrazy  

zobrazenie svätcov (historických 

osobností)-charakteristické atribúty 

ikonografia najznámejších patrónov, 

osobností 

príbehy osobností z obrazov 

Podnety architektúry 

4 

popísať rôzne stavby (podľa zažitej 

skúsenosti alebo ukážok),                                

výtvarne interpretovať vybrané 

architektúry s rôznym výrazom, 

výraz architektúry (napr. podľa slohu: 

baroková, klasicistická, gotická, 

postmoderná...)                                       

porovnanie rôznych typov výrazu, ich 

subjektívneho pôsobenia                      

architektúra v prírodnom a mestskom 

prostredí 



Podnety fotografie 

2 

doplniť chýbajúce časti fotografie 

kresbou (alt. maľbou, reliéfom, 

kolážou,...),  

námet fotografie                                                                   

rekonštrukcia neúplného obrazu   

Podnety videa a filmu 
2 

nakresliť prostredie pre vybrané 

scény z filmu, 

filmový priestor                                                  

filmová scénografia, kulisy 

Elektronické médiá 

4 

vytvoriť obrázky  z  písmen  nezávisle  

na  riadku  v grafickom programe, 

nakresliť tematický  obrázok  

pomocou  nástrojov  grafického 

programu, 

typy písma, veľkosti písma, farby písma, 

porovnanie  rovnakých písmen v rôznych 

fontoch, rotácia písmen, zrkadlenie 

písmen, montáž rôznych typov písiem, 

obrázok z písmen – lettrizmus, vlastné 

písmená; 

nástroje grafického programu – čiara, 

úsečka, vyplnený obdĺžnik alebo štvorec,  

paleta  farieb,  krok  späť,  guma,  

nastavenie  veľkosti  hrotu, paleta farieb, 

nástroj pečiatka pozn. možno nadviazať s 

témou predmetu informatika 

Podnety dizajnu a remesiel 

5 

navrhnúť vlastný erb (alt. vlajku, logo) 

podľa vlastnej fantázie, 

vytvoriť jednoduchú bábku, 

vybrané znaky a ich 

význam(erb,vlajka,logo...) 

symboly na erboch, vlajkách, logách 

alternatívne: bábkarstvo, alt. tieňové 

divadlo  

bábky (prstové, marionety, jawajky ...) 

konštrukcia jednoduchej bábky 

charakter (výraz) postavy bábky 



Podnety poznávania sveta 

2 

výtvarne vyjadriť vybraný proces 

zmeny látky v prírode. 

prírodoveda – zmeny  látok  (mrznutie,  

topenie,  tuhnutie,  horenie, tečenie, 

vyparovanie, rast ...) 

 

 



Predmet: Telesná výchova 

 

Názov predmetu Telesná výchova 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  1. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania primárne vzdelanie - ISCED 1 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  



 

Predmet: Telesná výchova 

Tematický celok 

Počet 

hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Zdravie a zdravý životný štýl 3 Žiak na konci 3.ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

identifikovať znaky zdravého životného 

štýlu, 

Pohyb v dennom režime, pitný režim, zdravé a 

nezdravé potraviny, stravovanie pri zvýšenej 

telesnej záťaži, práca a odpočinok v dennom 

režime) 

rozlišovať zdravú a nezdravú výživu, 

význam príjmu a výdaja energie, zachovanie 

rovnováhy pre udržanie hmotnosti 

rozpoznať nebezpečenstvo návykových 

látok a ich negatívny vplyv na zdravie 

človeka, 

negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu, na zdravie 

človeka 

vysvetliť význam pohybovej aktivity pre 

zdravie človeka 

význam pohybu pre zdravie človeka, adaptácia 

organizmu na zaťaženie 

rozpoznať základné spôsoby a význam 

otužovania organizmu, 

spôsoby otužovania – vzduchom, vodou, 

slnkom 



dodržiavať hygienické požiadavky pri 

vykonávaní pohybovej činnosti, 

hygienické zásady pred, pri a po cvičení hygiena 

úborov, význam dodržiavania základných 

hygienických zásad 

aplikovať zásady bezpečnosti pri cvičení, 

organizácia cvičenia, dopomoc a záchrana pri 

cvičení, 

opísať zásady poskytovania prvej pomoci 

v rôznom prostredí 

prvá pomoc pri drobných poraneniach, 

praktické poskytnutie prvej pomoci 

popísať znaky správneho držania tela v 

rôznych polohách, 

zásady správneho držania tela, správne držanie 

tela v stoji, v sede, v ľahu 

aplikovať osvojené pohybové zručnosti v 

režime dňa, 

pohybový režim, aktívny odpočinok, základné 

poznatky o formách pohybovej aktivity v režime  

Telesná zdatnosť a pohybová 

výkonnosť 

19 Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

vysvetliť pojem diagnostiky pohybovej 

výkonnosti  

poznatky o rozvoji a diagnostikovaní pohybovej 

výkonnosti 

individuálne sa zlepšiť v stanovených 

ukazovateľoch  vybraných testov, 

odporúčané testy pre posudzovanie 

individuálnych výkonov: skok do diaľky z 

miesta, člnkový beh 10x5 m, výdrž v zhybe, ľah–



sed za 30 sek, vytrvalostný člnkový beh 

odmerať pulzovú frekvenciu na krčnej 

tepne, 

meranie pulzovej frekvencie na krčnej tepne 

pred zaťažením a po zaťažení 

rozpoznať základné prejavy únavy pri 

fyzickej záťaži, 

poznatky o vonkajších prejavoch únavy pri 

zaťažení (potenie, dýchanie, farba pokožky, 

koordinácia pohybov 

využívať prostriedky na rozvoj 

pohybových schopností, 

pohybové prostriedky na rozvoj kondičných a 

koordinačných schopností 

Športové činnosti pohybového 

režimu, TC: Základné pohybové 

zručnosti 

26 
Žiak na konci 3.ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

pomenovať základné povely a útvary 

poradových cvičení realizovaných vo 

výučbe, 

základné povely, postoje, obraty a pochodové 

útvary – pozor, pohov, vpravo vbok, vľavo vbok, 

čelom vzad rad  

používať základné povely a správne na ne 

reagovať pohybom, 

jednotlivec, dvojica, trojica, družstvo, skupina, 

kolektív na značky, čiara, priestor, ihrisko 

cvičenia a hry s prvkami poradovej prípravy ako  



vysvetliť význam a potrebu rozcvičenia 

pred vykonávaním pohybovej činnosti, 

úloha rozcvičenia pred vykonávaním 

pohybových činností ako prevencia pred 

zranením , 

pomenovať základné pohybové zručnosti, 

bežecká abeceda, beh rýchly, beh vytrvalostný,  

beh so zmenami smeru 

zvládnuť techniku behu, skoku do diaľky a 

hodu tenisovou loptičkou, 

hod loptičkou, hod plnou loptou , skok do 

diaľky, skok do diaľky znožmo z miesta, 

pomenovať a vykonať základné polohy 

tela a jeho častí, pojmy – štart, cieľ, súťaž, pravidlá, dráha 

zvládnuť techniku základných 

akrobatických cvičení v rôznych 

obmenách a väzbách a skokov, 

cvičenia základnej gymnastiky, cvičenia 

spevňovacie, odrazové, rotačné, cvičenia okolo 

rôznych osí tela cvičiaceho (prevaly, obraty, 

kotúle), stojka na lopatkách,  zostavy 

gymnastického štvorboja, cvičenie a 

manipulácia s náčiním a pomôckami – 

gymnastickým švihadlo, lano, expander ap.), 

cvičenie na náradí (lavičky, rebriny, debna, 

preliezky, lezecké a prekážkové dráhy), 

preskoky a skoky na švihadle, skoky na pružnom 

mostíku a trampolínke 

vykonať ukážku z úpolových cvičení, 
úpolové cvičenia a hry zamerané na: odpory, 



pretláčanie, preťahovanie 

Športové činnosti pohybového 

režimu, TC: Manipulačné, prípravné a 

športové hry 

25 
Žiak na konci 3.ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

charakterizovať základné pojmy súvisiace 

s hrami, 

základné pojmy – pohybová hra, športová hra, 

hráč, spoluhráč, súper, kapitán,  

pomenovať základné herné činnosti 

jednotlivca, 

ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), stredová 

čiara, bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, pálka, 

hokejka a pod.), gól, bod, prihrávka, hod 

vymenovať názvy hier realizovaných vo 

výučbe, základné druhy hier 

aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a 

rešpektovať ich 

hry so zameraním na manipuláciu s rôznym 

tradičným, ale aj netradičným náčiním a s inými 

pomôckami 

zvládnuť techniku manipulácie s náčiním, pravidlá realizovaných hier 

uplatniť manipuláciu s náčiním v 

pohybovej alebo prípravnej športovej hre, 

pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových 

schopností (kondičných, koordinačných a 

hybridných), 

zvládnuť herné činnosti jednotlivca v 

hrách realizovaných vo výučbe, 

prípravné športové hry zamerané na futbal, 

tenis 



využívať naučené zručnosti z hier v 

rôznom prostredí (telocvičňa, príroda, 

voda), 

pohybové hry zamerané na precvičovanie 

osvojovaných pohybových zručností rôzneho 

charakteru (gymnastického, atletického, 

plaveckého) 

Športové činnosti pohybového 

režimu, TC: Hudobno-pohybové a 

tanečné činnosti 

6 Žiak na konci 3.ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

vymenovať základné pojmy rytmickej a 

modernej gymnastiky 

základné pojmy a poznatky – rytmická 

gymnastika (rytmus, takt, tempo, dynamika),   

pomenovať tanečné kroky realizované vo 

výučbe, 

tanec – ľudový, moderný, tanečný krok 

(prísunný, ), tanečný motív,  

vykonať ukážku rytmických cvičení, 

rytmické cvičenia spojené s vytlieskavaním, 

vydupávaním, hrou na telo 

zladiť pohyby tela, chôdzu, skoky a beh s 

rytmom navodeným potleskom, 

zvukovým signálom, hudbou, cvičenia a hry na rozvoj rytmickej schopnosti 

zvládnuť základné tanečné kroky, tanečné 

motívy v rôznych obmenách realizovaných 

vo výučbe, 

správne a estetické držanie tela ako celku i jeho 

častí v rôznych polohách 

vytvoriť krátke väzby a motívy z 

naučených tanečných krokov ľudových i 

moderných tancov, tanečné kroky ľudových  tancov 



uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno-

pohybových, tanečných a dramatických 

hrách, 

aerobik a iné formy cvičení s hudobným 

sprievodom, rytmizované pohyby s využitím 

hudby alebo rôznych jednoduchých hudobných 

nástrojov 

improvizovať na zadanú tému alebo 

hudobný motív, 

imitačné pohyby so slovným navádzaním, 

napodobňovacie pohyby (napr. zvierat, 

športovcov, činností človeka), tanečná 

improvizácia, pohybová improvizácia na 

hudobné motívy, alebo zadané témy 

Športové činnosti pohybového 

režimu, TC: Psychomotorické a 

zdravotne orientované cvičenia a hry 

4 Žiak na konci 3.ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

postupne uvoľniť pri slovnom doprovode 

svalstvo končatín i celého tela, 

relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry 

(vyklepávanie, vytriasanie, automasáž a pod.) 

opísať základné spôsoby dýchania, 

cvičenia so zameraním na riadené spevňovanie 

a uvoľňovanie svalstva (svalové napätie a 

uvoľnenie), aktivity zamerané na rozvoj 

dýchania, dýchacie cvičenia – cvičenia 

zamerané na nácvik správneho dýchania v 

rôznych polohách 

vykonať jednoduché strečingové cvičenia, 

naťahovacie (strečingové) cvičenia, 

kompenzačné (vyrovnávajúce) cvičenia, 

cvičenia na rozvoj flexibility(ohybnosť, 

pohyblivosť) 



charakterizovať cvičenia z psychomotoriky 

cvičenia na rozvoj flexibility(ohybnosť, 

pohyblivosť) 

vysvetliť podstatu psychomotorických 

cvičení a ich význam, 

rozvoj rovnováhových schopností: statickej r. 

(cvičenia zamerané na stabilitu a labilitu v 

rôznych polohách), dynamickej r.(balansovanie 

na fit lopte, cvičenia na balančných pomôckach 

– bosu, go-go šliapadlo a pod.), cvičeniach a 

hrách,pod.) 

balansovanie s predmetmi (žonglovanie, 

prenášanie predmetov rôznym spôsobom a 

pod.) 

cvičenia telesnej schémy zamerané na 

uvedomovanie si vlastného tela – pohybových 

možností jeho jednotlivých častí 

aplikovať naučené zručnosti v cvičeniach a 

hrách, 

cvičenia spájajúce zmyslové vnímanie s 

pohybovým (napr. pohybové reakcie na 

zmyslové podnety) psychomotorické hry, 

cvičenia a hry s neštandardným náčiním 

(balóny, štipce, noviny a pod.) 

Športové činnosti pohybového 

režimu, TC: Aktivity v prírode a 

sezónne pohybové činnosti 

16 Žiak na konci 3.ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

vymenovať základné druhy realizovaných 

sezónnych pohybových aktivít 

základné pojmy a poznatky zo sezónnych aktivít 

realizovaných vo výučbe 



zvládnuť pohybové zručnosti vybraných 

sezónnych aktivít, 

korčuľovanie (in-line a na ľade) – jazda vpred, 

vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaže na 

korčuliach 

uplatniť prvky sezónnych pohybových 

činností v hrách,súťažiach, v škole i vo 

voľnom čase, lyžovanie – lyže zjazdové 

bezpečne sa pohybovať v rôznom 

priestore a v rôznych podmienkach, 

cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s 

vodným prostredím, splývanie, dýchanie a 

orientáciu vo vode, skoky do vody z rôznych 

polôh, nácvik techniky jedného plaveckého 

spôsobu, plavecký spôsob (kraul, znak, prsia) 

prekonať pohybom rôzne terénne 

nerovnosti, 

chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom 

na povrch a terén, 

vysvetliť význam a zásady ochrany prírody 

počas pohybových aktivít v nej. 

 jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli 

turistika – jej druhy a formy, turistický výstroj, 

turistický chodník, turistická značka, mapa 



Predmet: Slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 



 

Predmet:  Slovenský jazyk a literatúra- slohová zložka 

Tematický celok 

Počet 

hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

    Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/ dokáže:   

Aktivizácia vedomostí 1 aplikovať poznatky zo 6. ročníka rozprávanie s využitím priamej reči 

vypracovať rozprávanie a vhodne zakomponovať priamu reč   

Opisujeme svet vôkol nás 9 

porovnať a odlíšiť statický opis, dynamický opis a umelecký opis,  

rozlíšiť opisný a rozprávací slohový postup, sformulovať text umelecký opis 

zostaviť osnovu a koncept pripravovaného textu   

dokázať vytvoriť čistopis   

vytvoriť charakteristiku osoby a prezentovať ju, pri nepriamej 

charakteristike opísať vlastnosti človeka a jeho charakter 

prostredníctvom jeho konania a správania charakteristika osoby 

zostaviť dynamický opis dynamický opis 

 Zhovárame sa, diskutujeme 

a argumentujeme 

2 vedieť predniesť príhovor a použiť pri tom vhodné jazykové i 

mimojazykové prostriedky  

artikulácia, sila hlasu, gestikulácia, 

mimika, postoj 

 vytvoriť samostatne príhovor, cielený rozhovor - téma 



 prečítať text nahlas, ticho a opakovane,            spisovne vyslovovať 

domáce i cudzie slová slávnostný príhovor/prívet 

  
 vyvodiť jednoduchý záver pointa 

Komunikujeme a 

informujeme 

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

 vyjadriť názor na prečítaný text, obhajovať svoje stanovisko a ako 

argumenty, resp. protiargumenty použiť niektoré poznatky získané 

analýzou textu asertívna, efektívna komunikácia 

dokázať prijať hodnotenie druhých (spolužiakov a učiteľa) odosielateľ/vysielateľ 

 rešpektovať spoločenské komunikačné pravidlá pri obhajobe svojho 

názoru prijímateľ 

navrhnúť tému, ktorá je v súlade s komunikačnou situáciou a cieľom 

písania,  komunikačná situácia, dialóg 

rozvinúť komunikačnú situáciu, vedieť viesť dialóg   

artikulovať plynulo a zrozumiteľne v komunikačnej situácii, 

uplatňovať primeranú silu hlasu   

Praktické písomnosti 

  

  

  

2 

  

  

  

dokázať určiť jednotlivé časti tabuľky, pomenovať ich a objasniť 

vzťahy medzi nimi tabuľka 

vysvetliť pojmy: tabuľka, názov, hlavička, riadok, stĺpec   

vytvoriť graf a tabuľku graf 

vybrať a použiť údaje z grafov a tabuliek, vyhľadávať v nich 

informácie a použiť ich v  texte názov, hlavička, riadok, stĺpec 

 



 

Predmet: Slovenský jazyk - jazyková zložka 

Tematický celok Počet 

hodín 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže: 

Aktivizácia vedomostí 

6 

aplikovať gramatické vedomosti v písomnom a 

ústnom prejave 

 spodobovanie,slovné druhy,  pravopis, 

vybrané slová, priama reč 

Významová/lexikálna rovina 

jazyka 

14 rozlíšiť jadro a okraj slovnej zásoby slovná zásoba 

vysvetliť význam slov, ktoré pozná v prečítanom 

texte  spisovné slová - nespisovné slová 

využívať pri tvorbe textov funkčne bohatstvo 

spisovnej a nespisovnej lexiky   

porozumieť štruktúre slova slangové slová 

dokázať nahradiť nárečové slovo spisovným 

variantom nárečové slová 

rozlíšiť domáce slová od slov cudzieho pôvodu domáce slová - slová cudzieho pôvodu 

dokázať správne artikulovať a spisovne vyslovovať 

slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li v domácich a v 

slovách cudzieho pôvodu, dodržiavať správnu dĺžku 

slabík a pravidlá spodobovania   



uplatniť princípy pravopisu v slovách cudzieho 

pôvodu   

oboznámiť sa so slovami dobového výskytu,  

rozlíšiť zastarané slovo, historizmus  a archizmus zastarané slová, historizmy, archaizmy 

osvojiť si termín neologizmus a chápať dynamiku 

lexiky v súvislosti s rozvojom spoločnosti, ovládať 

termíny, ktoré súvisia s IKT, poznať význam, 

pravopis a výslovnosť neologizmov nové slová 

priradiť základové slovo k odvodenému slovu, 

tvoriť nové pomenovania tvorenie slov odvodzovaním 

utvoriť zložené slová tvorenie slov skladaním 

vytvoriť skratku skratky 

identifikovať skratky  a vysvetliť ich funkciu v texte   

vybrať jazykovú príručku a overiť v nej význam 

daných slov 

slovníky  - pravopisný,výkladový,cudzích 

slov  

Tvarová/morfologická rovina 

jazyka 

27 
rozlíšiť konkrétne podstatné meno od abstraktného podstatné mená - konkrétne, abstraktné 

pochopiť a vysvetliť funkciu vlastných a 

všeobecných podstatných mien v umeleckom a 

vecnom texte podstatné mená - všeobecné, vlastné 

určiť správne gramatické kategórie pri podstatných 

menách podstatné mená - gramatické kategórie 



vyhľadať pomnožné podstatné meno, určiť rod pomnožné podstatné mená 

určiť prídavné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru 

pekný, cudzí, páví, matkin, otcov a svoje tvrdenie 

zdôvodniť 

prídavné mená - akostné, vzťahové, 

privlastňovacie 

ovládať pravopisné princípy pri prídavných menách prídavné mená  - pravopis 

ohýbať číslovky číslovky - ohybný slovný druh 

    

využívať vo vetách správne gramatické tvary 

čísloviek číslovky - skloňovanie 

vyhľadať číslovku a určiť pri nej rod, číslo, pád číslovky - rod, číslo, pád 

rozlíšiť základné a radové číslovky, ovládať 

základné pravopisné odlišnosti oboch skupín 

číslovky - delenie čísloviek/ základné, 

radová 

poznať rozdiel medzi určitými a neurčitými 

číslovkami číslovky - určité, neurčité 

ovládať pravopis pri násobných číslovkach číslovky - násobné 

ohýbať / časovať slovesá slovesá - ohybný slovný druh 

vyhľadať sloveso a určiť slovesný tvar, rozlíšiť 

jednoduchý slovesný tvar od zloženého 

slovesá - jednoduchý / zložený slovesný 

tvar 

rozoznať dokonavý vid od nedokonavého vidu slovesný vid - dokonavý/nedokonavý 

vybrať a použiť spojku vo vete spojky - neohybný slovný druh 

  



vyhľadať spojku a určiť druh spojky, ovládať 

písanie čiarky pred spojkami spojky - priraďovacie/podraďovacie 

Syntaktická rovina jazyka 17 utvoriť jednoduchú holú vetu jednoduchá veta - holá 

utvoriť jednoduchú rozvitú vetu s dodržaním 

správneho slovosledu jednoduchá veta - rozvitá 

utvoriť jednoduchú rozvitú vetu s viacnásobným 

vetným členom so správnym použitím 

interpunkčného znamienka 

jednoduchá veta - rozvitá s viacnásobným 

vetným členom 

určiť vo vete hlavné vetné členy hlavné vetné členy - podmet/prísudok 

vyhľadať a určiť vetný základ vetný základ 

pochopiť rozdiel medzi vetným základom a 

podmetom/prísudkom   

  

vyhľadať vov vete vedľajšie vetné členy vedľajšie vetné členy 

uplatňovať otázky pri vyhľadávaní a určovaní 

predmetu vedľajšie vetné členy - predmet 

uplatňovať otázky pri vyhľadávaní a určovaní 

príslovkového určenia 

vedľajšie vetné členy - príslovkové určenie 

/miesta, času, spôsobu a príčiny/ 

vyhľadať vetný základ v jednočlennej vete vetný základ a jednočlenná veta 

utvoriť jednočlenné vety jednočlenná veta slovesná a neslovesná 



rozlíšiť jednočlennú vetu od dvojčlennej vety   

používať správne hlavné vetné členy pri tvorbe 

dvojčlenných viet dvojčlenná veta 

Opakovanie učiva 7. ročník 

  

2 

 

skontrolovať a upraviť text s cieľom vyhľadať a 

opraviť chyby opakovanie učiva zo 7. ročníka 

aplikovať nadobudnuté znalosti z pravopisu, 

lexikológie, morfológie a syntaxe   

 

 

 

  



 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra / literárna zložka 

Tematický celok Počet 

hodín 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 7. ročníka vie/dokáže: 

Aktivizácia vedomostí 

1 

aplikovať literárnovedné poznatky zo 6. ročníka balada, bájka, téma a idea básne                  

rozlíšiť  literárne útvary,vysvetliť ich znaky,  

báje, vnútorná kompozícia diela, 

detektívka,  

Umelecká literatúra v 

poézii 

  

  

  

  

  

  

17 
vysvetliť pojem umelecká literatúra umelecká literatúra 

poznať a vedieť vysvetliť podstatu anekdoty anekdota 

recitovať spamäti známu báseň tak, aby bola 

vyjadrená rytmická usporiadanosť básnického 

textu prednes básne 

vysvetliť podstatu sylabického verša, vyhľadať 

sylabický verš v neznámom texte sylabický verš 

nájsť vo veršoch znaky ľudovej piesne ponáška na ľudovú pieseň 

poznať a vedieť vysvetliť podstatu voľného verša voľný verš 



  vyhľadať obkročný a prerývaný rým v neznámom 

texte rým prerývaný, obkročný 

vytvoriť jednoduchý básnický text, v ktorom žiak 

uplatní prerývaný alebo obkročný rým   

  

  

  

  

  

  

prečítať výrazne prehovory jednotlivých postáv v 

súlade s ich charakterom monológ 

analyzovať báseň a uviesť hlavnú myšlienku hlavná myšlienka 

vedieť výrazne čítať umelecký text 

umelecké básnické prostriedky - 

prirovnanie, metafora, epiteton, 

zdrobnenina, personifikácia 

nájsť v umeleckom texte umelecké básnické 

proetriedky, vytvoriť báseň, v ktorej žiak uplatní 

umelecké básnické prostriedky   

vyjadriť svoj zážitok z textu piesne a uvieť, čo ho 

vyvolalo pieseň, populárna pieseň, refrén 

poznať mená najznámejších slovesnkých textárov 

populárnych piesní textári 

Umelecká literatúra v 

próze 

26 rozdeliť lietrárnu ukážku do častí podľa vnútornej 

kompozície  vnútorná kompozícia literárneho diela 

definovať poviedku, vyhľadať znaky poviedky 

starootcovský poviedkový cyklus, 

poviedka 



rozlíšiť hlavnú postavu od vedľajšej, 

charakterizovať hlavnú postavu z literárneho 

diela hlavná postava 

analyzovať prostredie literárneho deja dej a  prostredie literárneho diela 

poznať pojem konflikt v príbehu konflikt v poviedke 

vyhľadať slangové slová v poviedke slang 

vyjadriť svoj čitateľský zážitok po prečítaní a 

vyhľadať humorné situácie humor, humorné situácie v poviedke 

určiť a vyhľadať umelecké jazykové prostriedky 

v prozaickom texte 

umelecké jazykové prostriedky v 

prozaických textoch 

vysvetliť pojem dobrodružstvo a aplikovať pojem 

do vlastnej tvorby dobrodružstvo v literatúre 

poznať pásmo rozprávača, pásmo postáv ako 

dôležitý kompozičný prostriedok výstavby 

prozaického textu reč autora, reč postáv, dramatické napätie 

oboznámiťsa s tvorcami fantasy literatúry a 

poznať podstatu fantasy literatúry fantasy literatúra 

definovať detektívku detektívka 

charakterizovať western, vyhľadaťhlavné znaky 

westernu v umeleckom texte western 

vedieť definovať robinsonádu, charakterizovať 
robinsonáda 



hlavnú postavu 

zapamätať si podstatné fakty dejová osnova 

usporiadať zapamätané fakty do dejovej osnovy   

Dramatické umenie 6 čítať správne dramatický text rozhlasová hra 

vysvetliť rozdiel medzi rozprávkou ako 

literárnym žánrom a rozhlasovou rozprávkou   

chrakterizovať film film 

rozlíšiť literárny scenár od technického 

scenár 

 

  

uvedomiť si dôležité postavenie režisérov, 

hercov, scenáristov pri tvorbe dramatických diel herec, režisér, scénarista 

 

  



Predmet: Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 

 

Názov predmetu Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia tri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predmet: Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 

Tematický celok 
Počet 

hodín 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

  33 Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/ dokáže:   

Aktivizácia vedomostí 

5 

aplikovať nadobudnuté vedomosti z hláskoslovia v písanom 

prejave 
hláskoslovie 

uplatňovať princípy pravopisu pravopis 

aplikovať gramatické vedomosti v písomnom i ústnom prejave spodobovanie 

ovládať schémy zápisu priamej reči priama reč 

Významová / lexikálna rovina 

jazyka 

  

2 uplatniť princípy pravopisu v slovách cudzieho pôvodu 
domáce slová - slová cudzieho 

pôvodu 

  rozlíšiť domáce slová od slov cudzieho pôvodu   

Tvarová/ morfologická rovina 

jazyka 

13 

rotriediť podstatné mená na všeobecné a vlastné, ovládať 

pravopis vlastných podstatných mien 

podstatné mená - všeobecné, 

vlastné 

určiť vzory podstatných mien a svoje tvrdenie zdôvodniť podstatné mená - vzory, pravopis 

vedieť správne skloňovať pomnožné podstatné mená, určiť pri 

nich vzor 

pomnožné podstatné mená - vzor, 

pravopis 



ovládať pravopis prídavných mien, vybrať vhodné prídavné 

mená a vedieť ich použiť pri písaní charakteristiky osoby 
pravopis prídavných mien 

určovať gramatické kategórie čísloviek, poznať a ovládať 

pravopis čísloviek 
číslovky - vzory, pravopis 

poznať a správne určovať vid slovies, vedieť utvoriť sloveso 

opačného vidu 
slovesný vid 

poznať funkciu neplnovýznamových slovných druhov v texte, 

vyhľadť neplnovýznamové slovné druhy a správne ich roztriediť 
neohybné slovné druhy 

ovládať pravopis čiarok pred spojkami spojky - pravopis čiarok 

Syntaktická rovina jazyka 6 vedieť správne utvoriť a rozlíšiť jednoduchú vetu - holú, rozvitú, 

s viacnásobným vetným členom 

jednoduchá veta - slovosled v 

jednoduchej vete 

pomenovať hlavné vetné členy, vedieť rozlíšiť vyjadrený 

/nevyjadrený podmet 

hlavné vetné členy  - podmet, 

prísudok 

vyhľadať vetný základ v jednočlennej vete vetný základ 

charakterizovať jednočlennú vetu slovesnú / neslovesnú jednočlenná veta 

rozlíšiť dvojčlennú vetu od jednočlennej vety dvojčlenná veta 

charakterizovať predmet ako rozvíjací vetný člen, ovládať 

vyjadrenie predmetupodstatným menom, zámenom 
predmet 

poznať a vyhľadať príslovkové určenie miesta, času, spôsobu a 

príčiny 
príslovkové určenie 



Umelecká literatúra v próze 7 uvedomiť si prínos a reálne zobrazenie postáv, prostredia v 

starootcovskom poviedkovom cykle, vyhľadať základné znaky 

poviedky  

starootcovský poviedkový 

cyklus, poviedka 

poznať základy vnútornej kompozície literárneho diela vnútorná kompozícia literárneho 

diela 

rozvíjať čitateľskú gramotnosť, charakterizovať prostredie deja 

ukážky 
dej a  prostredie literárneho diela 

rozvíjať čitateľskú gramotnosť, znalosť umeleckých 

prostriedkov aplikovať v prozaických textoch 

umelecké jazykové prostriedky v 

prozaických textoch 

analyzovať reč postáv, reč autora, vyhľadať dramatické napätie v 

texte, zhodnotiť rozsah dramatického napätia, dokumentovať 

stupňovanie napätia v deji 

reč autora, reč postáv, dramatické 

napätie 

 

  



Predmet: Anglický jazyk 

 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predmet: Anglický jazyk 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

  Žiak na konci 7. ročníka základnej školy 

za predpokladu, že reč vie/dokáže: 

Spôsobilosti, funkcie a jazyková dimenzia 

Opakovanie učiva predchádzajúcich 

ročníkov 

8 - Porozumieť podstate počutého 

natoľko, aby bol schopný spĺňať 

konkrétne potreby za pred 

pokladu, že reč je jasne 

formulovaná a pomaly 

artikulovaná 

- Porozumieť slovným spojeniam 

a vetám vzťahujúcim sa na 

bežné oblasti každodenného 

života 

- Porozumieť základným 

informáciám v krátkych 

zvukových záznamoch, v 

ktorých sa hovorí 

o predvídateľných 

každodenných záležitostiach 

- Pochopiť vety, výrazy a slová, 

ktoré sa ho priamo týkajú 

- Porozumieť základným bodom 

v rečovom prejave na témy, 

ktoré sú mu známe. 

Nadviazať kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou 

- Pozdraviť sa, reagovať na 

predstavenie niekoho, privítať,  

Lexika: 

-  Opakovanie a upevnenie 

- Frazeológia jednoduchých 

komunikačných situácií prvého 

a opätovného stretnutia sa 

Gramatika  

-  Opakovanie a upevnenie: 

- Prítomné časy: jednoduchý 

a priebehový 

- Minulý čas: jednoduchý 

(kladná, záporná a opytovacia veta, 

skrátené odpovede, Wh... otázky) 



Môj život 21 - Porozumieť slovným spojeniam 

a vetám vzťahujúcim sa na 

bežné oblasti každodenného 

života 

- Pochopiť vety, výrazy a slová, 

ktoré sa ho priamo týkajú 

- Vyjadriť pocity 

- Vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie. 

Predstaviť záľuby a vkus 

- Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, 

čo uznávam,  

- Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám 

rád. 

Dať ponuku a reagovať na ňu 

- Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne 

niečo urobili 

- Odpovedať na návrh/pozvanie. 

Lexika:  

- Rozšírenie slovnej zásoby na tému 

rodina: členovia rodiny, rodokmeň 

a rodinné väzby 

- Prídavné mená vyjadrujúce pocity 

- Slovné spojenia vyjadrujúce pozvanie 

Gramatika:  

- Opakovanie a upevnenie 

jednoduchého času minulého. 

- Pravidelné a nepravidelné slovesá 

- Sloveso „be“ - otázky 

Budúcnosť 21 - Podať krátky jednoduchý opis 

udalostí a činností, opísať svoje 

plány do budúcnosti 

- Z kontextu krátkeho prečítaného 

textu pochopiť význam 

niektorých neznámych slov 

- Zvládnuť krátke spoločenské 

konverzačné výmeny 

Reagovať na niečo, čo sa má udiať 

v budúcnosti 

- Varovať pred niečím/niekým 

Vyjadriť vôľu 

- Vyjadriť plány 

- Vyjadriť svoje rozhodnutie do  ďalekej 

budúcnosti 

- Vyjadriť svoj zámer, čo sa chystám 

uskutočniť v blízkej budúcnosti 



Lexika  

- Slovná zásoba: vesmír, vesmírne 

objekty 

- Frazeológia jednoduchých 

komunikačných situácií 

v každodennom živote. 

Gramatika: jednoduchý čas budúci 

(kladná, záporná, opytovacia veta a skrátené 

odpovede) 

- Použitie slovného spojenia „I think/I 

don´t think/I hope na vyjadrenie 

budúcnosti 

 

Miesto a čas 22 - Porozumieť základným bodom 

v rečovom prejave na témy, 

ktoré sú mu známe. 

- Z kontextu krátkeho prečítaného 

textu pochopiť význam 

niektorých neznámych slov 

- Porozumieť krátkym 

jednoduchým textom, ktoré 

obsahujú veľmi frekventovanú 

slovnú zásobu 

- Opísať niečo, ako jednoduchý 

sled myšlienok, udalostí. 

 

Porozprávať príbeh 

- Rozprávať, začať príbeh, historku 

Vypočuť si a podať informácie 

- Začleniť informáciu 

Reagovať na príbeh alebo udalosť 

- Vyjadriť záujem o to, čo niekto 

rozpráva 

Lexika:  

- rozvoj slovnej zásoby na tému: 

„Prírodné katastrofy“ 

- Kolokácie, 

- Jednotlivé časti domu, nábytku 

- Užitočné konverzačné výrazy 

Gramatika:  



- Minulý čas priebehový (kladná, 

záporná a opytovacia veta, skrátené 

odpovede) 

- Minulý čas priebehový vs minulý čas 

jednoduchý 

Veľkomestá 19  - Pochopiť konkrétne informácie 

v jednoduchších písaných  

materiáloch, s ktorými prichádza 

do styku, akými sú napríklad 

listy, brožúry a krátke texty 

- Porozumieť krátkym 

jednoduchým textom, ktoré 

obsahujú veľmi frekventovanú 

slovnú zásobu. 

 

Reagovať na príbeh alebo udalosť 

- Vyjadriť záujem o niečo, prekvapenie 

Dať ponuku a reagovať na ňu 

- Žiadať niekoho o niečo (pomoc pri 

orientácii v cudzom prostredí) 

Porozprávať príbeh 

- Rozprávať 

- Začať príbeh, historku 

- Zhrnúť príbeh 

Lexika: slovná zásoba na tému mesto 

- Pomenovanie jednotlivých miest 

v meste 

- Orientácia v meste (slovné spojenia) 

- „everybody, somebody, anybody, 

nobody“ 

- Užitočné konverzačné výrazy pre 

každodennú komunikáciu 

Gramatika:  

- Určitý a neurčitý člen 

 

Skúsenosti 23 - Z kontextu krátkeho prečítaného 

textu pochopiť význam 

niektorých neznámych slov 

- Komunikovať v jednoduchých 

a bežných situáciách, ktoré 

Vypočuť si a podať informácie 

- Informovať 

- Začleniť a podať informáciu 

- Potvrdiť a trvať na niečom 



vyžadujú jednoduchú a priamu 

výmenu informácií na známe 

a bežné témy. 

- Zvládnuť  krátke spoločenské 

konverzačné výmeny. 

- Podať krátky jednoduchý opis 

udalostí a činností, opísať svoje 

plány a osobné skúsenosti. 

Vybrať si z ponúkaných možností 

- Identifikovať 

- Opísať 

Lexika:  

- rozvoj slovnej zásoby spojenej so 

skúsenosťami, ambíciami, povolania. 

- Slovná zásoba: životné prostredie, 

druhy odpadkov 

- Užitočné výrazy pre každodenné 

využitie  

Gramatika:  

- Predprítomný čas (kladná, záporná 

a opytovacia veta, skrátené odpovede). 

- Predprítomný čas a použitie 

signálnych slov „ever“ , „never“ a 

„just“. 

Čo sa deje? (Problémy) 18 - Komunikovať v jednoduchých 

a bežných situáciách, ktoré 

vyžadujú jednoduchú a priamu 

výmenu informácií na známe 

a bežné témy 

- Zvládnuť krátke konverzačné 

výmeny 

- Rozumieť jednoduchým 

pokynom informatívneho 

charakteru 

Vyjadriť pocity 

- Vyjadriť fyzickú bolesť/stav 

Vypočuť si a podať informácie 

- Informovať (sa) 

- Začleniť informáciu 

Vyjadriť názor/radu 

- Vyjadriť názor/radu  (čo by som 

mal/nemal robiť) 

- Vyjadriť zákaz, povolenie, a to, čo 

nemusíme robiť 

Lexika:  

- Choroby, fyzický stav 

- Lekári 



-  

Gramatika: 

- Frázové slovesá 

- „must“/don´t have to/mustn´t“ 

- Užitočné výrazy pre každodenné 

použitie 

 

  



Predmet: Ruský jazyk 

 

Názov predmetu Ruský jazyk 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia tri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 
Predazbukové obdobie 30 

Poznať a rozlíšiť azbuku od latinskej abecedy Všetky písmená azbuky 

Azbukové a komunikačné 

obdobie  

36 

Vedieť pozraviť Pozdrav 

Vedieť sa predstaviť Moje meno a priezvisko 

Vymenovať predmety a veci v škole Škola 

Poznať názvy zvierat  Domáce zvieratá 

Vymenovať členov rodiny Moja rodina 

Povolania Povolania a profesie 

 



Predmet: Matematika 

 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 4 hodine týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



Predmet: Matematika 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Zlomky, počtové výkony so zlomkami, 

kladné racionálne čísla. 

51 Žiak na konci 7. ročníka základnej 

školy vie/dokáže: celok, zlomok ako časť celku 

správne chápať, prečítať a zapísať 

zlomok, 

znázornenie zlomkovej časti celku (aj vhodným 

diagramom) 

chápať, že každé racionálne číslo 

môžeme vyjadriť nekonečným 

množstvom zlomkov, 

znázornenie zlomkov na číselnej osi 

v rámci toho istého celku uviesť príklad 

rovnakého zlomku v inom tvare, 
zlomok ako číslo 

kedy sa zlomok rovná jednej, kedy sa 

rovná nule a kedy nemá zmysel, 
zlomková čiara, čitateľ a menovateľ zlomku 

graficky znázorniť a zapísať zlomkovú 

časť z celku, 
rovnosť zlomkov 

správne znázorniť zlomok na číselnej 

osi, 

krátenie (zjednodušovanie) zlomkov, 

rozširovanie zlomkov 

porovnať a usporiadať zlomky s 

rovnakým menovateľom (čitateľom) a 

výsledok porovnávania zapísať znakmi 

>, <, =, 

základný tvar zlomku 

vykrátiť a rozšíriť zlomok daným 
zmiešané číslo 



číslom, 

krátením upraviť zlomok na základný 

tvar, 
porovnávanie zlomkov (>, <, =) 

sčítať a odčítať zlomky s rovnakými aj 

nerovnakými menovateľmi, 

sčitovanie zlomkov, odčitovanie zlomkov, 

rovnaký a nerovnaký menovateľ zlomkov, 

spoločný menovateľ, spoločný násobok, 

krížové pravidlo 

nájsť niektorého spoločného menovateľa 

zlomkov (upraviť zlomky na rovnakého 

menovateľa), 

násobenie zlomkov, delenie zlomkov 

pri počítaní dodržať dohodnuté poradie 

operácií, správne používať zátvorky, 
zlomková časť z celku 

písomne vynásobiť a vydeliť zlomok 

prirodzeným číslom a zlomkom, 
prevrátený zlomok 

vypočítať zlomkovú časť z celku, 
desatinný zlomok, periodické číslo, perióda, 

periodický rozvoj 

pomocou kalkulačky prevodom na 

desatinné čísla s danou presnosťou 

počítať so zlomkami, 

(kladné) racionálne číslo 

prečítať a zapísať desatinné zlomky, 

propedeutika kladných a záporných čísel 

riešením úloh: 

previesť zlomok na desatinné číslo, číselná os, 



zapísať zlomok v tvare desatinného čísla 

(alebo periodickým číslom) s 

požadovanou presnosťou (na 

požadovaný počet desatinných miest), 

kladné a záporné číslo, navzájom opačné čísla, 

usporiadanie čísel 

určiť pri prevode zlomku na desatinné 

číslo periódu v zápise výsledku,   

zmiešané číslo previesť na zlomok, 

zlomok, kde je čitateľ väčší ako 

menovateľ, zapísať v tvare zmiešaného 

čísla, 

  

vyriešiť jednoduché slovné úlohy so 

zlomkami. 
  

Percentá, promile. 18 Žiak na konci 7. ročníka základnej 

školy vie/dokáže: 

percento (%), základ, časť prislúchajúca k 

počtu percent, počet percent 

vypočítať 1 percento (%) ako stotinu 

základu, 
promile (‰) 

rozlíšiť, určiť a vypočítať základ, kruhový diagram, stĺpcový diagram 

rozlíšiť, určiť a vypočítať hodnotu časti 

prislúchajúcej k počtu percent, 

istina, úrok, jednoduché úrokovanie, úroková 

miera, pôžička, úver, vklad 

vypočítať počet percent, ak je daný 

základ a časť prislúchajúca k počtu 

percent, 

štatistické údaje, tabuľka, graf, diagram 



vypočítať základ, keď poznajú počet 

percent a hodnotu prislúchajúcu k 

tomuto počtu percent, 

  

uplatniť vedomosti o percentách pri 

riešení jednoduchých slovných úloh z 

praktického života, 

  

že ak je rôzny základ, rovnakej časti 

zodpovedajú rôzne počty percent (napr.: 

číslo 50 je o 25% väčšie ako číslo 40, ale 

číslo 40 je o 20% menšie ako číslo 50 a 

pod.), 

  

vypočítať 1 promile (‰) ako tisícina 

základu,   

vzťah medzi zlomkami, percentami a 

desatinnými číslami, 
  

vypočítať 10%, 20%, 25%, 50% bez 

prechodu cez 1%, 
  

prečítať údaje súvisiace s počtom 

percent/promile z diagramov (grafov), 
  

zapísať znázornenú časť celku počtom 

percent/promile, 
  

znázorniť na základe odhadu (počtu 

percent/promile) časť celku v kruhovom 

diagrame, 

  



porovnať viacero častí z jedného celku a 

porovnanie zobraziť vhodným 

stĺpcovým aj kruhovým diagramom, 

  

zostrojiť kruhový alebo stĺpcový 

diagram na základe údajov z tabuľky, 
  

vypočítať úrok z danej istiny za určité 

obdobie pri danej úrokovej miere, 
  

vypočítať hľadanú istinu,   

vyriešiť primerané slovné (podnetové, 

kontextové) úlohy z oblasti 

bankovníctva a finančníctva, v ktorých 

sa vyskytujú ako podnet štatistické dáta 

(v tabuľkách, diagramoch,...). 

  

Kváder a kocka, ich povrch a objem v 

desatinných číslach, premieňanie 

jednotiek objemu. 

28 Žiak na konci 7. ročníka základnej 

školy vie/dokáže: 
priestor, vzor, obraz, náčrt 

načrtnúť a narysovať obraz kvádra a 

kocky vo voľnom rovnobežnom 

premietaní, 

voľ rovnobežné premietanie, perspektíva 

vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich 

viditeľné a neviditeľné hrany a ich 

základné prvky, 

kocky, kváder, viditeľné a neviditeľné hrany 

načrtnúť a narysovať sieť kvádra a 

kocky, 
teleso, jednoduché a zložené teleso 



zostaviť na základe náčrtu alebo opisu 

teleso skladajúce sa z kociek a kvádrov, 
nárys, bokorys, pôdorys 

zhotoviť náčrt telies skladajúcich sa z 

kvádrov a kociek, 
sieť kvádra, sieť kocky,... 

nakresliť nárys, bokorys a pôdorys telies 

zostavených z kvádrov a kociek, 
povrch kocky a kvádra, jednotky povrchu 

vzťah 1 liter = 1 dm3, 

objem kocky a kvádra, jednotky objemu: meter 

kubický, decimeter kubický, centimeter 

kubický, milimeter kubický, kilometer kubický, 

liter, deciliter, centiliter, mililiter, hektoliter 

(m3, dm3, cm3, mm3, km3, l, dl, cl, ml. hl), 

premena jednotiek 

premeniť základné jednotky objemu, priestorová predstavivosť a úlohy na jej rozvoj 

vypočítať povrch a objem kvádra a 

kocky, ak pozná dĺžky ich hrán, 
  

vyriešiť primerané slovné úlohy na 

výpočet povrchu/objemu kvádra a kocky 

aj s využitím premeny jednotiek 

obsahu/objemu. 

  

Pomer, priama a nepriama úmernosť. 24 
Žiak na konci 7. ročníka základnej 

školy vie/dokáže: 

pomer, prevrátený pomer, postupný pomer ako 

skrátený zápis jednoduchých pomerov, 

rozdeľovanie celku v danom pomere 

zapísať a upraviť daný pomer a 

postupný pomer, 
plán, mapa, mierka plánu a mapy 



rozdeliť dané číslo (množstvo) v danom 

pomere, 
priama a nepriama úmernosť 

zväčšiť/zmenšiť dané číslo v danom 

pomere, 
trojčlenka (jednoduchá, zložená) 

vyriešiť primerané slovné úlohy na 

pomer rôzneho typu a praktické úlohy s 

použitím mierky plánu a mapy, 

tabuľka priamej a nepriamej úmernosti 

rozhodnúť, či daný vzťah je alebo nie je 

priamou/nepriamou úmernosťou, 

kontextové úlohy na priamu a nepriamu 

úmernosť, pomer a mierku 

vyriešiť úlohy (aj z praxe) s využitím 

priamej a nepriamej úmernosti (aj 

pomocou jednoduchej alebo zloženej 

trojčlenky). 

  

Kombinatorika. 11 Žiak na konci 7. ročníka základnej 

školy vie/dokáže: 

objav podstaty daného systému vo vypisovaní 

možností 

vypísať (všetky) možnosti podľa 

určitého systému, 

systematické vypisovanie možností, rôzne 

spôsoby vypisovania možností 

vytvoriť systém (napr. strom možností) 

na vypisovanie možností, 
počet usporiadaní, počet možností 

systematicky usporiadať daný počet 

predmetov (prvkov, údajov), 

úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počet z 

oblasti hier, športu a z rôznych oblastí života 

(propedeutika variácií) 



vyriešiť primerané kombinatorické 

úlohy, vrátane intuitívneho použitia 

pravidla súčtu a súčinu. 

propedeutika základných modelov 

kombinatoriky 

 

  



Predmet: Informatika 

 

 

 Informatika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



Predmet: Informatika 

Tematický celok 

Počet 

hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Reprezentácie a nástroje – práca s 

grafikou 

  

  

  

  

2 

 

 

 

 

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

digitalizovať grafickú informáciu 

obrázok v rastri, formáty súborov a ich vzťah k 

uloženému obrázku 

zvoliť vhodný formát súboru pre uloženie 

obrázkov rôznych typov, 

kreslenie ako postupnosť príkazov pre 

vykonávateľa 

zakódovať a rozkódovať podľa pokynov 

rastrový obrázok,   

navrhnúť postupnosť daných grafických 

operácií pre dosiahnutie stanoveného 

výsledku.   

Reprezentácie a nástroje – práca s 

textom 

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

zvoliť vhodný nástroj na prácu s textom, 

odrážky a číslovanie, tabuľka, vkladanie 

tabuľky 

použiť nástroje na vyhľadanie a nahradenie 

textu, 

skryté značky ako súčasť textového 

dokumentu, 

rozlíšiť neformátovaný a formátovaný text, obrázok ako súčasť textu, 

posúdiť vlastnosti textovej informácie 

podľa stanovených kritérií. 

vplyv skrytých znakov na štruktúru aj vý-

sledný vzhľad textu, 



  

  

znaky ako písmená, číslice, špeciálne znaky a 

symboly, 

  

neformátovaný a formátovaný text (t.j., 

obsahuje aj informácie o zvýrazneniach, písme, 

odsekoch, zarovnaniach) 

Reprezentácie a nástroje – práca s 

prezentáciami 
2 

používajú nástroje editora na tvorbu a 

úpravu prezentácií. 

manipulácia s poradím snímok, vloženie 

prepojenia 

Reprezentácie a nástroje – práca s 

multimédiami 

  

  

1 

 

 

použiť konkrétne nástroje editora na 

skombinovanie videa, zvuku a textu, klip, efekt, prechod, strihanie, časová os 

rozhodnúť sa pre správne zariadenie pre 

zaznamenanie zvuku a obrazu, 

video ako postupnosť klipov, efektov, 

prechodov, klip ako zvuk, obrázok, titulok, 

vzťah medzi rozložením prvkov na časovej osi 

a výsledkom 

skúmať nové nástroje v konkrétnom 

editore. 

vytvorenie a uloženie záznamu, orezanie, 

vystrihnutie, umiestnenie klipu 

Reprezentácie a nástroje – práca s 

tabuľkami 

  

  

3 

 

 

použiť konkrétne nástroje na prácu s 

tabuľkami, tabuľka, riadok, stĺpec, bunka, adresa bunky 

zvoliť a používajú funkcie pre jednoduché 

výpočty, 

adresa bunky ako pozícia bunky v tabuľke, 

bunky a typy údajov (číslo, text), vlastnosti 

bunky ako zarovnanie, farba, veľkosť, okraje 

bunky, bunky so vzorcami 



skúmať nové nástroje v konkrétnom 

editore. 

pohyb (navigácia) v tabuľke (šípkami, 

klikaním), vpisovanie údajov, ich upravovanie 

a zvýrazňovanie, jednoduché výpočty s 

operáciami sčítania, odčítania, násobenia a 

delenia, vloženie jednoduchej funkcie 

Reprezentácie a nástroje – informácie 

  

  

  

  

  

  

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

diskutovať o vlastnostiach jednoduchej 

informácie rôzneho typu, 

vzťahy medzi jednotlivými typmi informácie 

(grafika, text, čísla, zvuk), 

voliť vhodnú reprezentáciu reálnej 

informácie, 

text a hypertext (napr. na internete, v 

encyklopédii), 

zakódovať, dekódovať informáciu podľa 

pokynov do konkrétnej reprezentácie, 

možnosť vyhľadávať reťazce (napr. dá sa v 

texte, a nie v grafike) 

posúdiť kvalitu informácie rôzneho typu na 

jednoduchej úrovni,   

posúdiť vlastnosti súborov rôznych typov 

(rôzne typy textov, rôzna grafika, zvuk, 

video),   

vyhľadať a získať informácie v 

informačnom systéme a databáze (knižnica, 

el. obchod, rezervácie lístkov...),   

získať informácie rôznych typov pomocou 

konkrétnych nástrojov (napr. 

zoskenovaním, odfotením, nahraním zvuku, 

videa, ...),   



rozhodnúť sa pre nástroje na spracovanie 

informácii (na vyhľadá-vanie a získavanie, 

spracovanie informácií a komunikovanie 

pomocou nástrojov),   

  

vyhľadať informácie (v texte, v 

encyklopédií, v slovníku, v tabuľke, ...).   

Reprezentácie a nástroje – štruktúry 

  

  

  

1 

 

 

 

orientovať sa v jednoduchej štruktúre – 

vyhľadávať a získať in-formácie zo 

štruktúry podľa zadaných kritérií, 

postupnosť, tabuľka (v zmysle frekvenčná, 

kódovacia, slovník, mriežka) 

organizovať informácie do štruktúr – 

vytvárať a manipulovať so štruktúrami, 

ktoré obsahujú údaje a jednoduché vzťahy 

(tabuľky, grafy, postupnosti obrázkov, 

čísel,...), 

práca s grafovými štruktúrami (s mapou, 

labyrintom, sieťou), 

interpretovať údaje zo štruktúr – vyvodiť 

existujúce vzťahy zo zadaných údajov v 

štruktúre, prerozprávať informácie uložené 

v štruktúre vlastnými slovami. 

práca so stromovými štruktúrami (strom 

rozhodnutí, stratégií, turnajov, rodokmeň), 

  

zapisovanie a vyhľadávanie v jednoduchej 

štruktúre, zostavovanie štruktúry 

Komunikácia a spolupráca – práca s 

webovou stránkou 

1 

získať informácie z webových stránok a 

použiť ich vo svojich produktoch 

(rešpektovať autorské práva).   



Komunikácia a spolupráca – 

vyhľadávanie na webe 

  

1 

 

vyhľadať rôzne typy informácií na webe,   

posúdiť správnosť a kvalitu vyhľadaných 

informácií (výstup vy-hľadávania).   

Komunikácia a spolupráca – práca s 

nástrojmi na komunikáciu 

  

1 

 

komunikovať prostredníctvom konkrétneho 

nástroja i aplikácie na neinteraktívnu 

komunikáciu, 

chat ako internetový rozhovor, je to iný typ 

komunikácie ako e-mail 

porovnať klady i zápory komunikácie 

prostredníctvom chatu a e-mailu. 

prijatie a odoslanie správy, výber adresáta, 

odoslanie viacerým adresátom naraz 

Algoritmické riešenie problémov – 

analýza problému 

  

  

  

  

  

1 

 

 

 

 

 

identifikovať opakujúce sa vzory, 

aký informatický problém je v zadaní úlohy, 

platí – neplatí, a/alebo/nie (neformálne) 

rozpoznávať miesta, kde sa treba 

rozhodovať, 

idea sekvencie, opakovania, vetvenia, 

manipulovania s údajmi, rozhodovanie o 

pravdivosti tvrdenia 

vlastnými slovami sformulovať plán 

riešenia,   

rozhodnúť sa o pravdivosti/nepravdivosti 

tvrdenia/výroku,   

uviesť kontra príklad, keď niečo neplatí, 

nefunguje,   

uvažovať o rôznych riešeniach.   



Algoritmické riešenie problémov – 

jazyk na zápis riešenia 

  

1 

 použiť jazyk na popis riešenia problému – 

aplikujú pravidlá, konštrukcie jazyka, 

algoritmus – programovací jazyk, vstup – 

algoritmus – výsledok, chybný zápis, 

konštrukcie jazyka ako: postupnosť príkazov, 

cyklus s pevným počtom opakovaní, 

podmienený príkaz, pomenovaná postupnosť 

príkazov 

použiť matematické výrazy v jazyku na 

zápis algoritmov. 

zostavovanie programu v jazyku na zápis 

algoritmov, spustenie programu 

Algoritmické riešenie problémov – 

pomocou postupnosti príkazov 

  

  

  

1 

 

 

 

vyriešiť problém skladaním príkazov do 

postupnosti, parameter príkazu, postupnosť príkazov 

aplikovať pravidlá, konštrukcie jazyka pre 

zostavenie postupnosti príkazov, 

ako súvisí príkaz, poradie príkazov a výsledok, 

pravidlá jazyka pre zostavenie sekvencie 

príkazov 

interpretovať postupnosť príkazov, 

zostavenie a úprava príkazov, vyhodnotenie 

postupnosti príkazov, úprava sekvencie 

príkazov (pridanie, odstránenie príkazu, zmena 

poradia príkazov) 

vyhľadať chybu v postupnosti príkazov a 

opraviť ju.   

Algoritmické riešenie problémov – 

pomocou cyklov 

  

1 

 

 

rozpoznať opakujúce sa vzory pri riešení 

zadaného problému, opakovanie, počet opakovaní, telo cyklu 

rozpoznať, aká časť algoritmu sa má 

vykonať pred, počas a po skončení cyklu, ako súvisí počet opakovaní s výsledkom 



  

  

  

  

 

 

 

stanoviť počet opakovaní pomocou 

hodnoty, 

zostavovanie, upravovanie tela cyklu, 

nastavenie počtu opakovaní 

riešiť problémy, ktoré vyžadujú známy 

počet opakovaní,   

zapísať riešenie problému s cyklom 

pomocou jazyka,   

interpretovať algoritmy s cyklami.   

Algoritmické riešenie problémov – 

pomocou vetvenia 

  

  

  

  

  

1 

 

 

 

 

 

rozpoznať situácie a podmienky, keď treba 

použiť vetvenie, vetvenie, podmienka 

rozpoznať, aká časť algoritmu sa má 

vykonať pred, v rámci a po skončení 

vetvenia, 

konštrukcia vetvenia s jednoduchou 

podmienkou, pravda, nepravda – splnená a 

nesplnená podmienka 

zostaviť a zapísať podmienku, zostavovanie, upravovanie vetvenia, vytvorenie 

podmienky, vyhodnotenie podmienky 

vyriešiť problémy, ktoré vyžadujú vetvenie 

s jednoduchou podmienkou (bez logických 

spojok),   

zapísať riešenie problému s vetvením 

pomocou jazyka,   

interpretovať algoritmy s vetvením.   



Algoritmické riešenie problémov – 

pomocou premenných 

  

  

  

  

1 

 

 

 

 

identifikovať údaje zo zadania úlohy, ktoré 

musia byť zapamätané, resp. sa menia, a 

vyžadujú si použitie premenných, 

premenná, meno (pomenovanie) premennej, 

hodnota premennej, operácia (+,–,*,/) 

aplikovať pravidlá, konštrukcie jazyka pre 

nastavenie a použitie premennej, 

pravidlá jazyka pre použitie premennej, meno 

premennej – hodnota premennej 

vyriešia problémy, v ktorých si treba 

zapamätať a neskôr použiť zapamätané 

hodnoty, 

nastavenie hodnoty (priradenie), zistenie 

hodnoty (použitie premennej), zmena hodnoty 

premennej, vyhodnocovanie výrazu s 

premennými, číslami a operáciami 

zovšeobecniť riešenie tak, aby fungovalo 

nielen s konštantami,   

interpretovať algoritmy s výrazmi a 

premennými.   

Algoritmické riešenie problémov – 

pomocou nástrojov na interakciu 

  

  

  

1 

 

 

 

rozpoznať situácie, keď treba čakať na 

vstup, 

prostriedky jazyka pre: získanie vstupu, 

spracovanie vstupu a zobrazenie výstupu 

zapísať algoritmus, ktorý reaguje na vstup, 

čakanie na neznámy vstup – vykonanie akcie – 

výstup, následný efekt 

interpretovať zapísané riešenie,   

vytvoriť hypotézu, ako neznámy algoritmus 

spracuje zadaný vstup.   



Algoritmické riešenie problémov – 

interpretácia zápisu riešenia 

  

  

1 

 

 

realizovať návod, postup, algoritmus 

riešenia úlohy – interpreto-vať ho, 

krokovať riešenie, simulovať činnosť 

vykonávateľa,   

vyjadriť princíp fungovania návodu – 

objaviť a popísať vlastnými slovami princíp 

fungovania jednoduchého algoritmu,   

vyhľadať vzťah medzi vstupom, 

algoritmom a výsledkom   

Algoritmické riešenie problémov – 

hľadanie a opravovanie chýb 

  

  

  

  

  

  

1 

 

 

 

 

 

rozpoznať, že program pracuje nesprávne, 

chyba v postupností príkazov (zlý príkaz, 

chýbajúci príkaz, vymenený príkaz alebo 

príkaz navyše), 

hľadať chybu vo vlastnom, nesprávne 

pracujúcom programe a opraviť ju, 

chyba v algoritmoch s cyklami, s vetvením a s 

premennými, chyba pri realizácii (logická 

chyba), chyba v zápise (syntaktická chyba) 

zistiť, pre aké vstupy, v ktorých prípadoch, 

situáciách program pracuje nesprávne, hľadanie chyby 

diskutovať a argumentovať o správnosti 

riešenia (svojho aj cudzieho),   

rozlíšiť chybu pri realizácii od chyby v 

zápise,   

doplniť, dokončiť, modifikovať 
  



rozpracované riešenie, 

  navrhnúť vylepšenie.   

Softvér a hardvér – práca so súbormi a 

priečinkami 

  

  

  

  

  

1 

 

 

 

 

 

orientovať sa v štruktúre priečinkov 

počítača, 

rôzne typy súborov pre rôzne typy informácií 

(súbor s obrázkom, súbor s textom, súbor s 

tabuľkou), 

presúvať, mazať, premenúvať priečinky, 

cesta k súboru a priečinku ako zápis, ktorý 

určuje umiestnenie súboru a priečinku v 

štruktúre priečinkov 

vyhľadať súbor alebo priečinok,   

 navrhnúť štruktúru priečinkov,   

preorganizovať súbory do danej štruktúry 

priečinkov,   

zistiť parametre súborov, priečinkov.   

Softvér a hardvér – práca v operačnom 

systéme 

  

  

  

  

  

1 

 

 

 

 

 

vypnúť nereagujúcu alebo chybnú 

aplikáciu, 

schránka ako miesto na krátkodobé 

uchovávanie alebo prenášanie údajov, 

ovládať operačný systém na používateľskej 

úrovni, 

operačný systém ako softvér, aplikácia ako 

softvér 

preniesť informácie medzi spustenými 

aplikáciami pomocou schránky, 

nastavenie zvuku, pracovnej plochy, 

klávesnice, používanie nástrojov na 

simulovanie, modelovanie 

použiť nástroje na prispôsobenie si 
  



(pracovného) prostredia v počítači, 

skúmať nové možnosti operačného 

systému,   

použiť rôzny aplikačný softvér, ktorý je 

primeraný veku.   

Softvér a hardvér – počítač a prídavné 

zariadenia 

  

  

  

  

1 

 

 

 

 

pracovať s pamäťovými a prídavnými 

zariadeniami: prenášať, ukladať, kopírovať 

informácie, program, procesor, pamäť 

pracovať s prídavnými zariadeniami (napr. 

naskenovať, vytlačiť dokument, nahrať 

zvuk, zosnímať obraz fotoaparátom alebo 

kamerou), 

počítač ako zariadenie s procesorom a 

pamäťou, pamäť si pamätá programy a údaje, 

skúmať nové možnosti použitia 

konkrétneho hardvéru, 

pamäť v počítači ako zariadenie na 

(krátkodobé) uchovanie informácií, disk v 

počítači ako zariadenie na dlhodobé uchovanie 

informácií, procesor vykonáva programy 

(program ako návod pre procesor), 

porovnať klady a zápory počítačov rôznych 

typov (napr. stolný počítač, notebook, 

tablet), 

tlačiareň, reproduktor/slúchadlá ako za-riadenia 

sprostredkovanie výstupu, skener, digitálny 

fotoaparát, kamera, mikrofón ako zariadenia na 

digitalizáciu údajov, 

rozlíšiť vstupné a výstupné zariadenia. rozdiel medzi hardvérom a softvérom 



Softvér a hardvér – práca v počítačovej 

sieti a na internete 

  

  

1 

 

 

orientovať sa v lokálnej počítačovej sieti, sieť, doména 

pracovať so sieťovými zariadeniami (napr. 

tlačiareň, skener), 

cesta (adresa) ako zápis, ktorý identifikuje 

počítač, zariadenie alebo údaje v sieti, 

vlastnosti priečinkov a prístupové práva v sieti, 

počítačová sieť ako prepojenie počítačov a 

zariadení, 

diskutovať o výhodách a nevýhodách práce 

v počítačovej sieti. 

internet ako celosvetová počítačová sieť, 

štruktúra webovej adresy, štruktúra mailovej 

adresy 

Softvér a hardvér – programy proti 

vírusom a špehovaniu 

  

1 

 

akceptovať, že nemá sťahovať a spúšťať 

neznáme, pochybné aplikácie, 

vírus ako škodlivý softvér, špehovanie ako 

nepovolená aktivita softvéru alebo webových 

stránok, antivírus ako softvér na zisťovanie a 

odstraňovanie škodlivého softvéru a 

blokovanie škodlivých činností, obmedzenia 

antivírusových programov (antivírus je tiež iba 

program, a nemusí odhaliť najnovší 

nebezpečný softvér) 

pracovať s mechanizmami na odhaľovanie 

a odstraňovanie vírusov. 

v počítači môže bežať antivírusová ochrana a 

môže kontrolovať (takmer) všetko, čo robíme 

Informačná spoločnosť – bezpečnosť a 

riziká 

  

  

1 

  

  

  

diskutovať o rizikách na internete, 

vírus ako škodlivý softvér, spam ako 

nevyžiadaná správa, 

zhodnotiť, ktoré informácie musia byť 

chránené pred zneužitím, 

antivírový program ako nástroj na obranu proti 

vírusom, kvalita hesla ako mechanizmus 

zabezpečenia, dôveryhodnosť získaných 

informácií, 



  

  

  

  

  

  

  

aplikovať pravidlá pre zabezpečenie 

prístupu do e-mailu, do komunity, do 

počítača a proti neoprávnenému použitiu, 

riziká na internete a sociálnych sieťach 

posúdiť riziká práce na počítači so 

škodlivým softvérom, 

šírenie počítačových vírusov a spamov, 

bezpečné a etické správanie sa na internete, 

činnosť heckerov 

diskutovať o počítačovej kriminalite,   

diskutovať o dôveryhodnosti informácií na 

webe,   

diskutovať o rizikách kriminálneho a 

nelegálneho obsahu.   

Informačná spoločnosť - digitálne 

technológie v spoločnosti 

  

1 

 
diskutovať o vzťahu digitálnych technológií 

k povolaniam, 

informatika ako povolanie, informatika v 

povolaniach (napr. aj v dizajne a v architektúre, 

v obchode, vo financiách) 

diskutovať o digitálnych technológiách v 

spoločnosti.   

Informačná spoločnosť – legálnosť 

používania 

  

  

  

1 

 

 

 

diskutovať o dodržiavaní základných 

princípov autorských práv, texty, obrázky, hudba, filmy, ...) 

diskutovať, či bolo dielo legálne 

nadobudnuté, a o tom, ako sa dá ďalej 

používať, 

autorské právo a jeho vzťah k autorovi, dielu a 

jeho použitiu, bezplatný softvér a platený 

softvér 

diskutovať o právnych dôsledkoch 

nelegálne používaného diela, 

legálnosť a nelegálnosť používania softvéru a 

informácií 



diskutovať o právnych dôsledkoch 

publikovania kriminálneho a nelegálneho 

obsahu.   

 

  



Predmet: Fyzika 

 

 

Názov predmetu  Fyzika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

  



 

Predmet: Fyzika 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Teplota. Skúmanie premien 

skupenstva látok  

30 Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 opísať pozorované javy pri skúmaní 

premien skupenstva látok,  

meranie teploty, modelovanie zostrojenia 

Celsiovho teplomera, kalibrácia teplomera  

navrhnúť k meraniam tabuľku,  teplota, značka t, jednotka teploty oC  

zaznamenať časový priebeh teploty pri 

premenách skupenstva látok do tabuľky a 

grafu, analyzovať záznamy z meraní,  

meranie času, meranie teploty v priebehu času, 

graf závislosti teploty od času, využitie PC pri 

zostrojovaní grafov  

objaviť z výsledkov experimentu faktory 

ovplyvňujúce vyparovanie (počiatočná 

teplota, veľkosť voľného povrchu 

kvapaliny, prúdenie vzduchu),  

čas, značka t, jednotky času s, min, h  

objaviť z výsledkov experimentu rozdiel 

medzi vyparovaním a varom, 

charakteristiky varu,  

premena kvapaliny na plyn, vyparovanie, 

podmienky vyparovania, vlhkomer  

modelovať experimentom zostrojenie 

teplomera, vznik dažďa,  

var, teplota varu, graf závislosti teploty od 

času pri vare vody, tlak vzduchu a teplota varu  



vyhľadať hodnoty teploty varu, teploty 

topenia (tuhnutia) látok v tabuľkách,  

premena vodnej pary na vodu, kondenzácia, 

teplota rosného bodu destilácia, modelovanie 

dažďa  

zrealizovať a vyhodnotiť meteorologické 

pozorovania a merania,  prezentovať 

výsledky aktivít pred spolužiakmi.  

premena tuhej látky na kvapalnú, kvapalnej 

látky na tuhú, topenie tuhnutie, teplota topenia 

a tuhnutia pre kryštalické a amorfné látky, graf 

závislosti teploty od času pri topení a tuhnutí  

meteorologické pozorovania  

Teplo  36 Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže 

opísať historický prístup k chápaniu 

pojmu teplo, 

historické aspekty chápania pojmu teplo, 

staršia jednotka tepla cal  

overiť experimentom fyzikálnu 

vlastnosť látok – tepelná vodivosť, 
teplo a pohyb častíc látky, teplota  

opísať šírenie tepla vedením, prúdením, 

žiarením, 
šírenie tepla vedením, prúdením a žiarením  

opísať využitie tepelných vodičov a 

tepelných izolantov v praxi, 
tepelné vodiče a tepelné izolanty  

dodržať podmienky experimentu, 
odovzdávanie a prijímanie tepla telesom, 

kalorimeter  

odhadnúť výslednú teplotu pri výmene 

tepla medzi horúcou a studenou vodou, 

výsledná teplota pri výmene tepla medzi 

horúcou a studenou vodou  



overiť experimentom odovzdávanie 

tepla kovmi vode, 

výsledná teplota pri odovzdávaní tepla 

horúcimi kovmi (Cu, Al, Fe) vode, rozdiel 

dvoch teplôt (Δt)  

objaviť z výsledkov experimentu 

faktory ovplyvňujúce veľkosť prijatého a 

odovzdaného tepla, 

tepelná rovnováha  

vyhľadať hodnoty hmotnostnej tepelnej 

kapacity látok v tabuľkách, 

hmotnostná tepelná kapacita, značka c, 

jednotka J/kgoC  

riešiť úlohy s využitím vzťahu pre 

výpočet tepla, 

teplo, značka Q, jednotka tepla J, vzťah Q = c 

∙ m ∙ Δt  

overiť postup stanovenia energetickej 

hodnoty potravín (napríklad spaľovaním), 
teplo a premeny skupenstva  

získať informácie o energetickej 

hodnote potravín,  

energetická hodnota potravín  

posúdiť negatívne vplyvy spaľovacích 

motorov na životné 

prostredie a spôsoby eliminácie týchto 

vplyvov.  

 

  



Predmet: Cvičenia z fyziky 

 

 

Názov predmetu  Cvičenia z fyziky 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia tri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



Predmet: Cvičenia z fyziky 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Teplota. Skúmanie premien 

skupenstva látok  

15 Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 opísať pozorované javy pri skúmaní 

premien skupenstva látok,  

meranie teploty, modelovanie zostrojenia 

Celsiovho teplomera, kalibrácia teplomera  

navrhnúť k meraniam tabuľku,  teplota, značka t, jednotka teploty oC  

zaznamenať časový priebeh teploty pri 

premenách skupenstva látok do tabuľky a 

grafu, analyzovať záznamy z meraní,  

meranie času, meranie teploty v priebehu času, 

graf závislosti teploty od času, využitie PC pri 

zostrojovaní grafov  

objaviť z výsledkov experimentu faktory 

ovplyvňujúce vyparovanie (počiatočná 

teplota, veľkosť voľného povrchu 

kvapaliny, prúdenie vzduchu),  

čas, značka t, jednotky času s, min, h  

objaviť z výsledkov experimentu rozdiel 

medzi vyparovaním a varom, 

charakteristiky varu,  

premena kvapaliny na plyn, vyparovanie, 

podmienky vyparovania, vlhkomer  

modelovať experimentom zostrojenie 

teplomera, vznik dažďa,  

var, teplota varu, graf závislosti teploty od 

času pri vare vody, tlak vzduchu a teplota varu  

vyhľadať hodnoty teploty varu, teploty 

topenia (tuhnutia) látok v tabuľkách,  

premena vodnej pary na vodu, kondenzácia, 

teplota rosného bodu destilácia, modelovanie 

dažďa  



zrealizovať a vyhodnotiť meteorologické 

pozorovania a merania,  prezentovať 

výsledky aktivít pred spolužiakmi.  

premena tuhej látky na kvapalnú, kvapalnej 

látky na tuhú, topenie tuhnutie, teplota topenia 

a tuhnutia pre kryštalické a amorfné látky, graf 

závislosti teploty od času pri topení a tuhnutí  

meteorologické pozorovania  

Teplo  18 Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže 

opísať historický prístup k chápaniu 

pojmu teplo, 

historické aspekty chápania pojmu teplo, 

staršia jednotka tepla cal  

overiť experimentom fyzikálnu 

vlastnosť látok – tepelná vodivosť, 
teplo a pohyb častíc látky, teplota  

opísať šírenie tepla vedením, prúdením, 

žiarením, 
šírenie tepla vedením, prúdením a žiarením  

opísať využitie tepelných vodičov a 

tepelných izolantov v praxi, 
tepelné vodiče a tepelné izolanty  

dodržať podmienky experimentu, 
odovzdávanie a prijímanie tepla telesom, 

kalorimeter  

odhadnúť výslednú teplotu pri výmene 

tepla medzi horúcou a studenou vodou, 

výsledná teplota pri výmene tepla medzi 

horúcou a studenou vodou  

overiť experimentom odovzdávanie 

tepla kovmi vode, 

výsledná teplota pri odovzdávaní tepla 

horúcimi kovmi (Cu, Al, Fe) vode, rozdiel 

dvoch teplôt (Δt)  



objaviť z výsledkov experimentu 

faktory ovplyvňujúce veľkosť prijatého a 

odovzdaného tepla, 

tepelná rovnováha  

vyhľadať hodnoty hmotnostnej tepelnej 

kapacity látok v tabuľkách, 

hmotnostná tepelná kapacita, značka c, 

jednotka J/kgoC  

  riešiť úlohy s využitím vzťahu pre 

výpočet tepla, 

teplo, značka Q, jednotka tepla J, vzťah Q = c 

∙ m ∙ Δt  

overiť postup stanovenia energetickej 

hodnoty potravín (napríklad spaľovaním), 
teplo a premeny skupenstva  

získať informácie o energetickej 

hodnote potravín,  

energetická hodnota potravín  

posúdiť negatívne vplyvy spaľovacích 

motorov na životné 

prostredie a spôsoby eliminácie týchto 

vplyvov.  

 



Predmet: Chémia 

 

Názov predmetu  Chémia 

Časový rozsah výučby  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia tri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



Predmet: CHÉMIA 

Tematický celok 
Počet 

hodín 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Látky a ich vlastnosti - 

Chémia v našom okolí a 

skúmanie látok 

9 

dodržiavať zásady správneho a bezpečného 

zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami, 

bezpečnosť v chemickom laboratóriu 

rozlíšiť základné piktogramy označujúce 

nebezpečné látky 

piktogramy 

určiť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, látky 

zistiť vlasnosť látok pozorovaním, získať 

návyky systematického pozorovania vlastností 

látok 

pozorovanie vlastností látok(skupenstvo, 

farba, vzhľad, zápach) 

poznať základné laboratórne pomôcky a vedieť 

ich používať pri praktických činnostiach 

základné laboratórne pomôcky a 

zariadenia 

dodržiavať zásady správneho a bezpečného 

zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami 

  

dodržiavať zásady správneho a bezpečného 

zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami 

pozorovanie vlastností látok:  horľavosť 

na modelovej skupine látok (cukor, 

kuchynská soľ, piesok, modrá skalica, 

sklo, parafín, plast, voda, etanol – lieh, 

ocot) 



zhrnutie učiva daného tematického ucelku a 

upevnenie vedomostí, zručností a postojov 

  

Látky a ich vlastnosti - 

Chemicky čisté látky a 

zmesi 

11 

roztriediť príklady látok na zmesi a chemicky 

čisté látky 

príklady chemicky čistých látok a zmesí 

uviesť príklady rovnorodých a rôznorodých 

zmesí, 

rovnorodé a rôznorodé zmesi 

Rozlíšiť pojmy rozpúšťadlo, rozpustená látka, 

nasýtený roztok 

roztoky: rozpúšťadlo, rozpustená látka, 

plynné a kvapalné roztoky, tuhé roztoky 

(zliatiny), vodný roztok, nasýtený roztok 

vypočítať hmotnostný zlomok zložky v roztoku; 

hmotnosť rozpustenej látky, rozpúšťadla a 

roztoku 

hmotnostný zlomok zložky v roztoku 

vedieť pripraviť roztok daného zloženia podľa 

daného návodu, pripraviť nasýtený roztok   
Uviesť príklady základných metód oddeľovania 

zložiek zmesí (usadzovanie, odparovanie, 

filtrácia, destilácia, kryštalizácia). Vedieť 

navrhnúť spôsob oddeľovania zložiek zmesí na 

základe ich rôznych vlastností. 

usadzovanie, odparovanie, kryštalizácia, 

filtrácia, destilácia 



uviesť príklady využitia metód oddeľovania 

zložiek zmesí v bežnom živote 

  

realizovať postupy na oddeľovanie zložiek 

zmesí podľa návodu (usadzovaním, 

odparovaním, filtráciou, kryštalizáciou), 

  

realizovať postupy na oddeľovanie zložiek 

zmesí podľa návodu (usadzovaním, 

odparovaním, filtráciou, kryštalizáciou), 

dodržiavať zásady správneho a bezpečného 

zaobchádzania 

s laboratórnymi pomôckami 

filtračná aparatúra 

zhrnutie učiva daného tematického ucelku a 

upevnenie vedomostí, zručností a postojov 

  

Látky a ich vlastnosti - 

Látky nevyhnutné pre 

život : voda a vzduch 

10 

skúmať vlastnosti rôznych druhov vôd,  voda ako chemicky čistá látka 

(destilovaná voda), voda ako zmes látok 

(minerálna, pitná, úžitková, odpadová) 

skúmať vlastnosti rôznych druhov vôd rozdelenie vôd podľa použitia a podľa 

výskytu 

modelovať jednoduchými pokusmi postupy 

čistenia vôd 

úprava pitnej vody 

vysvetliť rozdiel medzi čistením odpadových 

vôd a úpravou pitnej vody 

čistenie odpadových vôd 



posúdiť význam vody pre život z hľadiska 

príčin a dôsledkov ich znečistenia 

zdroje znečistenie vôd, spotreba vody, 

ochrana vody 

vymenovať základné zložky vzduchu vzduch ako zmes látok  

určiť zdroje znečistenia vzduchu, Poznať 

príčiny vzniku ozónovej diery, smogu, kyslých 

daždov a skleníkového efektu a ich následky 

pre našu planétu . Význam ozónovej vrstvy 

zdroje znečistenia vzduchu: prach, 

výfukové plyny, splodiny horenia 

a priemyselné splodiny 

 prezentovať vlastné práce (plagáty, modely, 

prezentácie), chápať význam vzduchu pre život 

  

zhrnutie učiva daného tematického ucelku a 

upevnenie vedomostí, zručností a postojov 

  

Premeny látok - 

Spoznávame chemické 

reakcie v našom okolí 

8 

uviesť príklady prakticky dôležitých 

chemických reakcií 

pozorovanie chemických dejov (chemická 

reakcia, reaktant, produkt) 

rozlíšiť reaktanty a produkty v chemických 

reakciách 

rozlíšiť reaktanty a produkty v chemických 

reakciách 

chemická reakcia, reaktant, produkt 

dokázanie platnosti zákona zachovania 

hmotnosti 

zákon zachovania hmotnosti 

zhodnotiť, či sa jedná o chemické zlučovanie, 

uviesť príklady chemického zlučovania 

chemické zlučovanie 



zhodnotiť, či sa jedná o chemické zlučovanie 

alebo rozklad, uviesť príklady chemického 

rozkladu 

chemický rozklad 

uskutočniť podľa návodu jednoduché pokusy na 

chemické zlučovanie a chemický rozklad, 

zhrnutie učiva daného tematického ucelku a 

upevnenie vedomostí, zručností a postojov 

Premeny látok - Horenie 8 

vedieť čo je zápalná teplota zápalná teplota 

zaznamenať výsledky pokusov do tabuliek a 

interpretovať ich 

zápalná teplota 

dodržiavať zásady bezpečnej práce s 

horľavinami 

horľavina 

navrhnúť s pomocou učiteľa modelový pokus 

na hasenie 

požiar 

zdôvodniť zásady hasenia látok na modelových 

príkladoch zo života 

hasenie látok 

zápis laboratórnej práce, oboznámenie sa 

postupom 

dodržiavať zásady bezpečnej práce s 

horľavinami 

zhrnutie učiva daného tematického ucelku a 

upevnenie vedomostí, zručností a postojov 



Premeny látok - Zmeny 

pri chemických reakciách 
7 

vymenovať príklady exotermických a 

endotermických reakcií známych zo života 

exotermické reakcie, endotermické 

reakcie 

uskutočniť pokusy na meranie tepelných zmien 

pri chemických reakciách 

  

rozlíšiť či sa jedná o pomalú alebo rýchlu 

chemickú reakciu 

pomalé a rýchle chemické reakcie 

uviesť príklady pomalých a rýchlych 

chemických reakcií 

príklady pomalých a rýchlych chemických 

reakcií 

 prezentovať vlastné práce (plagáty, modely, 

prezentácie), vyhľadať informácie o rýchlosti 

rozloženia plastov a recyklácie plastov 

  

zhrnutie učiva daného tematického ucelku a 

upevnenie vedomostí, zručností a postojov 

  

Premeny látok - Rýchlosť 

chemických reakcií 
13 

zaznamenať výsledky pokusov do tabuliek a 

interpretovať ich 

faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií 

zdôvodniť vplyv množstva reagujúcich častíc 

na rýchlosť chemickej reakcie, určiť kedy 

prebehne chemická reakcia rýchlejšie 

zdôvodniť vplyv teploty, určiť kedy prebehne 

chemická reakcia rýchlejšie 

faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií 



zdôvodniť vplyv veľkosti povrchu tuhého 

reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie, určiť 

kedy prebehne chemická reakcia rýchlejšie 

faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií 

zdôvodniť vplyv katalyzátora na rýchlosť 

chemickej reakcie, určiť kedy prebehne 

chemická reakcia rýchlejšie 

faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií 

uskutočniť a vyhodnotiť experimenty o vplyve 

rôznych faktorov na rýchlosť chemickej reakcie 

zápis laboratórnej práce, oboznámenie sa 

postupom 

pozorovanie, zápis a vyhodnotenie výsledkov 

pokusu 

 prezentovať vlastné práce (plagáty, modely, 

prezentácie), vyhľadať informácie o 

katalyzátoroch používaných v predmetoch 

bežnej spotreby 

zhrnutie učiva daného tematického ucelku a 

upevnenie vedomostí, zručností a postojov 

zhrnutie učiva 7. ročníka a upevnenie 

vedomostí, zručností a postojov 



Predmet: Biológia  

 

 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

  



Predmet: Biológia 

 

TEMATICKÝ 

CELOK 

POČET  

HODÍN 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

    Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:                                          Pojmy 

Stavba a funkcie tela 

stavovcov  

12      rozlíšiť pojmy orgán a orgánová sústava stavovce orgán,  

    identifikovať jednotlivé orgánové sústavy stavovcov 

pomocou obrázkov, 

orgánová sústava   

    orgánové sústavy stavovcov, sústava 

krycia, oporná, pohybová, tráviaca, 

dýchacia, obehová, vylučovacia, nervová, 

zmysly  

pomenovať základné orgány orgánových sústav stavovcov 

pomocou obrázkov, 

rozmnožovanie a vývin stavovcov 

oplodnenie vonkajšie, vnútorné, vývin 

jedinca mimo tela samice, v tele samice  

vysvetliť význam orgánových sústav pre život stavovca, životné prejavy a správanie stavovcov   

    

zdôvodniť adaptáciu orgánov opornej, dýchacej a obehovej  

 sústavy stavovca vzhľadom na jeho prirodzené prostredie 

a spôsob života,  

  

zdôvodniť odlišnosti orgánov tráviacej sústavy v závislosti 

od potravy, 

  porovnať vonkajšie a vnútorné oplodnenie, 

 analyzovať rozdiely vo vývine jedinca rýb, 

obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov, 

  naplánovať a uskutočniť sledovanie správania stavovcov, 



 prezentovať svoje zistenia rôznymi formami, 

  pozorovať kožné útvary stavovcov a zhodnotiť ich 

význam, 

vytvoriť prezentáciu o význame vybranej orgánovej 

sústavy stavovcov.  

  

Človek a jeho telo  54  porovnať spoločné a odlišné znaky ľudského a 

živočíšneho  

znaky ľudského organizmu, ľudské 

spoločenstvo rasizmus 

  pomenovať na ukážke orgány ľudského tela, stavba a funkcia orgánových sústav: koža, 

oporná, pohybová, tráviaca,  

  vysvetliť význam procesov a štruktúr v ľudskom tele, dýchacia, obehová, vylučovacia, 

rozmnožovacia, regulačné sústavy   

 objasniť prepojenie orgánových sústav, výživa, zložky potravy, potravinová 

pyramída, stravovacie návyky krvné 

  zistiť, čo sa odohráva v ľudskom tele pri aktívnom 

pohybe 

skupiny, darcovstvo krvi, transfúzia vývin 

jedinca, starostlivosť o dieťa  

(namáhavej práci),    

  antikoncepcia, plánované rodičovstvo  

 demonštrovať jednoduché zručnosti potrebné k 

poskytnutiu prvej pomoci, 

ochorenia orgánových sústav, úrazy zásady 

predlekárskej prvej pomoci  

aplikovať osvojené spôsoby boja proti nákazlivým 

ochoreniam, 

infekčná choroba, choroboplodné 

mikroorganizmy, inkubačná doba  

zhotoviť plán pozorovania a skúmania ľudského tela, prevencia, imunita, očkovanie zdravie, 

zdravý životný štýl, režim dňa 

orientovať sa v informáciách súvisiacich so zdravým 

životným   

stres, hygienické zásady, intímna hygiena, 

alkoholizmus, obezita,  

štýlom a ochranou zdravia,    



naplánovať a uskutočniť projekt v súvislosti so zdravím 

alebo zdravým životným štýlom človeka.  

  

 

 

 

  



Predmet: Dejepis 

 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



 

 

Predmet Dejepis 

Tematický 

celok 

Počet 

hodín 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Predkovia 

Slovákov v 

Karpatskej 

kotline 

 

7 Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže: 

Rozlíšiť kľúčové udalosti z obdobia Veľkej Moravy, rozpoznať 

kultúrny odkaz veľkej Moravy,  pracovať so školskými 

historickými prameňmi z daného historického obdobia 

Samova ríša-Franská ríša-Byzantská ríša-Veľká Morava-

byzantská misia 

 

Slováci v 

Uhorskom 

kráľovstve  

9 Rozlíšiť kľúčové udalosti stredovekého Uhorska, rozpoznať 

mnohonárodnostný charakter Uhorska,  zdôvodniť politický a 

hospodársky rozmach Uhorska, vytvoriť turistického sprievodcu 

po banský mestách,  pracovať so školskými historickými 

prameňmi 

-Uhorsko-dynastie-kolonizácia-banské mestá 

 

 

Obrazy 

novovekého 

sveta  

10 Rozpoznať dôsledky vynálezu kníhtlače na človeka a spoločnosť,  

vymedziť hlavné príčiny a dôsledky zámorských objavov,  

porovnať proces výroby v cechu a manufaktúre, zovšeobecniť 

hlavné myšlienky reformácie, pracovať so školskými prameňmi z 

daného historické obdobia 

-mešťan - humanizmus a renesancia - kolónie - 

kolonializmus - remeselník - cech - manufaktúra - 

reformácia - protestant- katolík 

 

 



Habsburská 

monarchia 

 

7 Rozpoznať hlavné zmeny v Uhorsku po roku 1526, vystihnúť 

spoločenské znaky protihabsburských povstaní v Uhorsku,  

pracovať so školskými historickými prameňmi z daného 

historického obdobia 

- Moháč, Turci- Bratislava- Habsburgovci- 

protireformácie 

 

 

  



Predmet: Geografia 

 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



 

Predmet: Geografia 

            Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

            Európa 33 Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:   

            vymedziť polohu a opísať pobrežie Európy z mapy 

(zálivy, ostrovy, polostrovy, moria, oceány) („čítanie“ 

mapy), identifikovať na mape najväčšie pohoria a nížiny 

Európy, vysvetliť vplyv Severoatlantického prúdu a 

prevládajúceho západného prúdenia vzduchu na vznik 

podnebných pásem Európy, vymedziť podľa mapy 

povodia najväčších európskych riek a zaradiť ich do 

úmorí, zdôvodniť rozmiestnenie jednotlivých typov krajín 

na území Európy, vysvetliť výrazný vplyv ľadovcov na 

formovaní povrchu Európy, porovnať prírodné podmienky 

východnej Európy s ostatnými európskymi 

regiónmi,vysvetliť dôsledky dlhodobého vplyvu človeka 

na pôvodnú prírodnú krajinu v Európe, uviesť dva príklady 

typických rastlinných a živočíšnych druhov žijúcich v 

jednotlivých krajinných pásmach Európy,    

Poloha a rozloha                       Povrch 

Európy                                    poloostrovy 

-Škandinávsky, Apeninský, Balkánsky,                           

ostrovy - Britské, Island, Sicília, Sardínia, 

Korzika,                          oceány - 

Atlantický, Severný ľadový, moria - 

Stredozemné, Severné, Čierne, Baltské, 

Kaspické,                      prielivy - 

Lamanšský, Gibraltársky, pohoria - Alpy, 

Pyreneje, Karpaty, Apeniny, Ural, 

Škandinávske vrchy, Mont Blanc, Etna,                             

nížiny - Východoeurópska, Panónska 

panva                                     Podnebné 

pásma - kontinentalita Vodstvo - povodie, 

úmorie, rozvodie,rieky ( Volga, Odra, rýn, 

Labe, Dunaj), jazerá, ľadovce,                  

Typy krajín 

 

            

            

            

            

            

           

            

            

            

            



zhrnúť dôvody starnutia obyvateľov Európy, zhodnotiť 

vplyv prírodných podmienok na nerovnomerné 

rozmiestnenie obyvateľstva Európy, zdôvodniť 

náboženskú a národnostnú rôznorodosť obyvateľov 

Európy, vysvetliť pojem štruktúra obyvateľstva, zdôvodniť 

nízky podiel obyvateľov zamestnaných v 

poľnohospodárstve,vysvetliť príčiny vysokého stupňa 

urbanizácie Európy,  v obsahu tematickej mapy rozlíšiť 

štyri najľudnatejšie oblasti Európy a všetky mestá s viac 

ako miliónom obyvateľov („čítanie“ mapy),porovnať 

hospodársku vyspelosť a štruktúru priemyslu piatich 

rozlohou najväčších štátov Európy, na konkrétnych 

príkladoch vysvetliť význam EÚ, zaujať postoj k dvom 

závažným problémom Európy, zdôvodniť zaradenie 

štyroch pamiatok Európy do Zoznamu kultúrneho a 

prírodného dedičstva UNESCO a ukázať ich na mape, 

zhodnotiť výnimočnosť postavenia Nemecka (Francúzska, 

Spojeného kráľovstva, Ruska) v Európe a vo svete, rozlíšiť 

na mape jednotlivé oblasti Európy a uviesť dôvody ich 

vyčlenenia, usporiadať podľa rozlohy a počtu obyvateľov 

tri najväčšie štáty Európy, vystihnúť tri spoločné a tri 

rozdielne črty štátov v jednotlivých oblastiach Európy. 

Sídla                                  Obyvateľstvo - 

rozmiestnenie, hustota zaľudnenia, 

štruktúra, národnostné a náboženské 

zloženie           Hospodárstvo, nerastné 

suroviny Problémy Európy                                 

Oblasti Európy                                  

Stredná Európa - Česko, Poľsko, 

Nemecko                                             

Západná Európa - Francúzsko, Spojené 

kráľovstvo                              Severná 

Európa - Švédsko                Južná 

Európa - Taliansko                  

Juhovýchodná Európa                    

Východná Európa - Rusko     Pamiatky 

prírodného a kultúrneho dedičstva 

UNESCO 

            

            

            

             

            

            

            

            

            

           Projektová iniciatíva 4 používať pravidlá organizácie práce a bezpečnosti vo 

výpočtovom laboratóriu, samostatne študovať odbornú 

literatúru, odovzdávať si nadobudnuté informácie 

Rámcové zadanie projektovej úlohy, 

vytýčenie hlavných cieľov,                     

spracovanie plánu riešenia,            

štúdium literatúry 

            



Projektové plánovanie 2 vybrať z informácií získaných z internetu a literatúry 

podstatné, potrebné a zaujímavé skutočnosti 

Spresnenie zadanej témy, zhromažďovanie 

informácii k danej problematike 

            Realizácia projektu 21 Spustiť program Word. Vložiť a upraviť text z internetu, 

vložiť text z odbornej literatúry, upraviť a zmeniť obsah 

snímok, vkladať a upravovať text, obrázky ai..., tvoriť 

obsah, selektovať text.                                                          

Spustiť program Pover Point a vybrať si niektorý typ 

prezentácie, vložiť text z aplikácie Word, vložiť a upraviť 

obrázky, text, grafy a tabuľky,....ai. Upraviť prezentáciu, 

vložiť animácie, prechody, zvuk, pozadie,.... 

Spracovanie podkladov a dokumentácie 

prostredníctvom aplikácie Word, 

spracovanie podkladov a dokumentácie 

prostredníctvom aplikácie Power Point 

            Prezentácia 6 vedieť samostatne prezentovať projekt prostredníctvom 

aplikácie Power Point 

Prezentácia projektu v aplikácii Power 

Point 

             

  



Predmet: Občianska náuka 

 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠKVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia štyri roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 



 

    Žiak na konci 7. ročníka základnej školy dokáže/vie:   

Tematický celok 
počet 

hodín 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Postavenie 

jednotlivca 

v 

spoločnost 

17 
 

  

simulovať v rolových hrách základné typy osobnosti podľa jednotlivých osobnosť človeka 

temperamentov temperament 

rozpoznať prejavy kladných a záporných charakterových vlastností socializácia 

konkrétneho človeka sociálna komunikácia 

porovnať rôzne spôsoby učenia sa štýly učenia 

zhodnotiť prínos spolupráce a súťaženia v sociálnej skupine sociálna skupina, sociálne vzťahy 

rozpoznať pozície a roly jednotlivcov v sociálnych skupinách sociálne roly 

identifikovať jednotlivé životné štýly zdravý životný štýl 

zdôvodniť potrebu spolupráce v sociálnej skupine spolupráca, súťaženie 

zdôvodniť svoj výber vhodných a nevhodných spôsobov trávenia voľný čas 

voľného času   

poznať zásady zdravého životného štýlu zdravý životný štýl 

Sociálne vzťahy v 

spoločnosti 

16 analyzovať štruktúru spoločnosti podľa veku, pohlavia, náboženstva, 

vzdelania,národnosti 
spoločnosť 

určiť hlavné príčiny sociálnych zmien v spoločnosti a ich dôsledky sociálne zmeny 

uviesť príklady rozmanitosti kultúr v Slovenskej republike kultúra, multikultúrnosť 

rozpoznať prejavy šikanovania, extrémizmu, vandalizmu extrémizmus, vandalizmus 

vysvetliť príčiny rôznych konfliktov v spoločnosti konflikty, napätie, vojny 

navrhnúť konkrétne formy pomoci pre zdravotne postihnutých a starých 

ľudí 
dobrovoľníctvo 

v blízkom okolí charitatívna činnosť 

 



Predmet: Etická výchova 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodna týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 



 

Tematický celok 

Počet 

hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 
Identifikácia a 

vyjadrovanie citov 

5 city  pomenovať city zodpovedajúce prežívaniu pohody a 

nepohody, 

    

    

    

    

základné delenie citov uviesť príklady vplyvu citov na zdravie človeka, 

    

city a zdravie zahrať scénku s vyjadrením rôznych emocionálnych stavov, 

city a výkonnosť 
rozlíšiť kultivovanosť a nekultivovanosť vo vyjadrovaní 

citov 

kultivované vyjadrovanie citov 
zahrať formou scénky spôsob vyjadrenia citov spojených s 

nepohodou, 

Kognitívna a 

emocionálna 

empatia 

5 

empatia 
vysvetliť pojem empatia a jej dôležitosť v medziľudských 

vzťahoch, 

faktory ovplyvňujúce empatiu vysvetliť, čo ovplyvňuje empatiu 

empatia v modelových situáciách používať prvky aktívneho počúvania v komunikácii, 

počúvanie a empatia diskutovať o dôvodoch empatie pri riešení problémov 

Asertívne správanie 5 
asertivita rozlíšiť pasívne, agresívne a asertívne správanie 

typy správania: pasívne, agresívne a 

asertívne, 
predviesť v scénkach ukážky jednotlivých druhov správania, 



ich výhody a nevýhody použiť asertívne techniky v modelových situáciách 

asertívne techniky a ich použitie vysvetliť podstatu asertívnych práv 

asertívne práva a ich použitie použiť v bežnej komunikácii prvky asertívneho správania 

Pozitívne vzory 

správania v histórii 

a v literatúre 

5 
vzor, model, idol, ideál vysvetliť pojmy: vzor, model, idol, ideál 

vzory správania v histórii rozlíšiť pozitívne a negatívne vzory historických postáv 

literárne vzory analyzovať vlastnosti zobrazených vzorov, 

filmoví hrdinovia posúdiť, ktoré vlastnosti vzoru je vhodné si osvojiť 

dobro a zlo diskutovať o morálnych dilemách 

Pozitívne vzory v 

každodennom živote 

5 
reálne vzory správania uviesť rozdiel medzi reálnymi a zobrazenými vzormi 

reálne vzory správania vysvetliť dôležitosť prosociálnych vzorov 

anonymné prosociálne vzory identifikovať pozitívne vzory vo svojom okolí, 

verejné vzory správania zhodnotiť dôležitosť prítomnosti vzorov vo svojom živote, 

reálne vzory správania 
posúdiť dôsledok vlastného správania pre iných, najmä 

mladší 

Prosociálne 

správanie  

10 prosociálne správanie a jeho druhy 

(pomoc, darovanie, delenie sa, 

spolupráca) 

vysvetliť prosociálne správanie a jeho druhy 

fyzická a psychická pomoc uviesť príklady prosociálnych ľudí vo svojom okolí, 

empatia v prosociálnom správaní vysvetliť vzťah empatie a prosociálneho správania 

spolupráca na sociálnych projektoch prejaviť konkrétnu pomoc spolužiakom 

spolupráca na sociálnych projektoch 
zhodnotiť, v akých sociálnych projektoch by mohol 

participovať. 

 

  



Predmet: Technika 

 

 

 Technika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



 

Predmet: Technika 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Grafická komunikácia v technike 10 Žiak na konci 7. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:  

 

- určiť jednotlivé priemety na 

technickom výkrese,  

 

- doplniť chýbajúci priemet telesa 

na technickom výkrese,  

 

- uviesť príklady reálnych 

predmetov, ktoré je potrebné 

zobraziť viacerými priemetmi,  

 

- narysovať jednoduchý technický 

výkres výrobku v troch 

priemetoch,  

 

 

- vysvetliť rozdiel medzi 

technickým výkresom a technickou 

dokumentáciou,  

 

- naprojektovať tvar, rozmery, 

materiál a pracovný postup na 

vlastný jednoduchý výrobok.  

 

 

školský poriadok, pracovný poriadok v 

školskej dielni  

 

zobrazovanie telies na tri priemetne, 

technická dokumentácia výrobku  

 

 

návrh, technický výkres vlastného 

jednoduchého výrobku  

z dreva (kombinovaného výrobku)  

 

výrobky: sú uvedené v rámci 

nasledujúceho tematického celku;  

 

návrh výrobku (polotovar, pracovné 

postupy... usmerňuje  

učiteľ) má byť realizovateľný v rámci 

nasledujúceho tematického  

celku  



 

Technické materiály a pracovné postupy 

ich spracovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Žiak na konci 7. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:  

 

- porovnať vlastnosti vybraných 

druhov technických materiálov,  

technické materiály – kovy, drevo, 

plasty, keramické materiály, sklo,  

guma, textil, kompozitné materiály, 

vlastnosti a využitie  

pracovné postupy obrábania dreva: 

rezanie, dlabanie, vŕtanie, lepenie,  

spájanie skrutkami, spájanie dreva 

plátovaním, povrchová úprava  

- vykonať jednoduchý experiment 

na porovnanie vybranej vlastnosti 

materiálov, vlastnosť aplikujú na 

príkladoch v praxi,  

 

- uviesť príklady využitia 

vybraných druhov technických 

materiálov v praxi,  

 

- navrhnúť technologický postup 

zhotovenia vlastného výrobku,  

 

 

- zrealizovať na výrobkoch 

vybrané pracovné postupy ručného 

obrábania podľa technického 

výkresu.  

 

 

 

 

 

 

pracovné postupy obrábania kovov: 

rezanie, pilovanie, vŕtanie,  

nitovanie, ohýbanie  

pracovné postupy obrábania plastov: 

vŕtanie, lepenie, ohýbanie,  

tvárnenie, spájanie skrutkami  

samostatná práca, výrobok 

kombináciou materiálov  

výrobky: otvárač na veká fliaš; 

vianočný svietnik;  

značkovač záhradného záhonu; 

hviezdicová miska pod kvetináč;  

dopravná značka; netradičný prívesok; 

forma na odlievanie panáčika  

/autíčka; kyprič pôdy a pod.  

 



Stroje a zariadenia v domácnosti – 

plánovanie a vedenie domácnosti 

 

 

10 Žiak na konci 7. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:  

 

- charakterizovať stroje a 

zariadenia používané v 

domácnosti,  

- zdôvodniť výhody a nevýhody 

využitia strojov a zariadení na 

rôzny pohon,  

- vyhľadať na internete návod na 

obsluhu a základnú údržbu strojov 

a zariadení,  

- identifikovať nebezpečenstvo pri 

práci so strojmi a zariadeniami,  

- prezentovať bezpečné postupy 

používania vybraných 

mechanických strojov a zariadení v 

domácnosti,  

- vypracovať projekt na tému 

obsluhy a údržby vybraného 

domáceho stroja (zariadenia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stroje a zariadenia – mechanické, 

plynové, benzínové, elektrické  

stroje a zariadenia – charakteristika, 

návody na obsluhu a údržbu, bezpečné 

používanie  



Svet práce – voľba povolania 8 

Žiak na konci 7. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:  

 

- orientovať sa v pracovných 

činnostiach vybraných profesií  

 

trh práce – povolanie ľudí, druhy 

pracovísk, pracovných prostriedkov, 

pracovných objektov, charakter a 

druhy pracovných činností, 

kvalifikačné, zdravotné a osobnostné 

požiadavky, rovnosť príležitostí na 

trhu práce  

možnosti vzdelávania – náplň 

učebných a študijných odborov, 

prijímacie skúšky, informácie a 

poradenské služby  

zamestnanie – pracovné príležitosti v 

obci (regióne), spôsoby hľadania 

zamestnania, písanie životopisu, 

motivačného listu, pohovor u 

zamestnávateľa, problémy 

nezamestnanosti, úrady práce, práva a 

povinnosti zamestnancov a 

zamestnávateľov  

 

  



Predmet: Hudobná výchova 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodna týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník šiesty 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 



 

Tematický celok 
Počet 

hodín 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

    
Žiak na konci 7. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 
  

Hlasové činnosti 11 Hovoriť a spievať podľa zásad hlasovej hygieny v súlade 

so správnym držaním tela, technikou správneho dýchania, 

zreteľnej artikulácie, s mäkkým hlasovým začiatkom a 

použitím vhodného hlasového registra  

 Ľudové piesne a  autorské piesne 

Spievať rytmicky a intonačne čisto v hlasovom rozsahu 

primeranom veku 
Rytmizované texty  

Tvorivo pracovať s textom, rečou Artikulačné cvičenia 

Tvorivo pracovať s hlasom Dychové cvičenia 

Hlasom realizovať rytmické a melodické modely Hlasové cvičenia 

Hlasom realizovať rytmickú polyfóniu Intonačné cvičenia 

Ovládať jednohlasný spev i elementárne formy 

viachlasného spevu 
Hry s hlasom 

Improvizovať a komponovať : melodizovať krátke texty, 

otextovať krátke melódie 

Deklamácia, Artikulácia 

 Improvizovať krátke dialógy a monológy recitatívnemu 

charakteru 
Rozšírená hlasová technika - tóny, ruchy, zvuky, efekty 

 Hlasom tvoriť zvukomaľbu k rôznym príbehom a 

situáciám 

Súčasné znenie rozličných rytmických modelov a celkov ( 

kánon, quodlibet, burdon, ostinato, spev v terciách, v sextách) 

Správne používať elementárne hudobné nástroje  Improvizácia, elementárna kompozícia, metricky viazané i 

metricky neviazané texty a melódie 

    

Inštrumentálne činnosti 8 Správne používať hrací aparát Elementárne hudobné nástroje 

Hrať na tzv. klasickom jednom melodickom, alebo 

harmonickom hudobnom nástroji 

Hra na jednom tzv. klasickom hudobnom nástroji ( zobcová 

flauta, keyboard, klavír, gitara a pod. 



Dodržať správny spôsob hry na nástroji Jednočiarková oktáva, motívy 

Zahrať na nástroji tóny, motívy, frázy, piesne podľa 

notového zápisu 
Jednoduché piesne 

Tvorivo pracovať s hudobnými nástrojmi  Elementárna improvizácia, kompozícia 

Tvorivo pracovať so zvukom 
Sachsova-Hornbostelova klasifikácia, nástrojové skupiny 

symfonického orchestra 

Zaradiť hudobné nástroje do základnej klasifikácie 
Jednoduché modely idiofónov, membranofónov, chordofónov, 

aerofónov a mirlitónov z prírodných i odpadových materiálov 

Vlastnoručne zhotoviť elementárne nástroje a použiť ich v 

hudobnom procese 

Princípy vznikania zvuku v jednotlivých nástrojových 

skupinách 

    

Aktívne počúvanie hudby 7 Aktívne počúvať hudbu Skladby slovenských i zahraničných hudobných skladateľov 

Pri počúvaní hudby rozpoznať charakteristické prvky 

konkrétneho štýlového obdobia dejín hudby 

Skladby svetových a slovenských skladateľov - 

reprezentantov jednotlivých štýlových období dejín hudby 

podľa výberu učiteľa ( bez chronologickej súvislosti) 

Z počutej skladby odvodiť a slovne vyjadriť hudobné 

špecifiká konkrétneho štýlového obdobia 

Identifikačné znaky konkrétneho štýlového obdobia 

Pri počúvaní hudby odlíšiť od seba dve rozličné štýlové 

obdobia 

Budovanie triednej databázy odpočutých skladieb - aspoň tri 

štýlové obdobia 

Vymenovať koncertné sály, výstavné a muzeálne priestory 

venované hudbe vo svojom regióne Návšteva koncertov a iných hudobných podujatí 

Vymenovať niektorých významných umelcov v regióne  Kritické myslenie, vkus, hodnoty 

Vymenovať niektoré hudobné telesá vo svojom regióne Stretnutia s umelcami domáceho regiónu 

    

Hudobno- pohybové 

činnosti 

5 Pohybom reagovať na počutú hudbu Kultivovaný pohyb, držanie tela, koordinácia častí tela 

Zapamätať si jednoduché choreografie 

Pohybové stvárnenie hudobno-vyjadrovacích prostriedkov 

hudby -  pulz, metrum, rytmus, tempo melódia, harmónia, 

agogika, dynamika, farba, hudobná forma 

Navrhnúť pohyb k hudbe Zmena pohybu 



Navrhnúť jednoduché choreografie Zmena pohybu v súlade so zmenou formotvorného prvku 

Pohybovo improvizovať Pohybová spontánnosť, uvoľnenosť 

    

Hudobno- dramatické 

činnosti 

2 Podľa vlastných návrhov vytvárať hudobno-dramatické 

celky 
Hudobno - dramatické činnosti, tvorivá dramatika  

Tvorivou dramatikou zobrazovať charakteristické prvky 

konkrétneho štýlového a historického obdobia 

Integrácia s výtvarnou výchovou, literatúrou, príp. inými 

predmetmi 

 

  



Predmet: Výtvarná výchova 

 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodín týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



Tematický celok Počet 

hodín 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Výtvarné vyjadrovacie 

prostriedky 

3 Kresbou a farbou vyjadriťusporiadanie 

prvkov na ploche Poriadok a chaos- usporadúvanie prvkov v kompozícii 

Vytvoriť kompozíciu zo zvolených 

prvkov Náhodná a zámerná kompozícia 

  Symetria- asymetria, rytmus- arytmia, geometrická abstrakcia  

Možnosti zobrazovania 

videného sveta 

3 Perspektívne zobraziťarchitektúru v 

priestore lineárnou kresbou 

Zobrazovanie priestoru, lineárna perspektíva 

Pozorovanie a konštrukcia 

Zobrazenie architektonického tvaru v krajine 

Farebné zobrazenie krajiny, exteriéru 

pomocou tónovania farieb 

Lineárna kresba, kolorovanie, renesančné zobrazenia 

perspektívy 

Podnety moderného a 

súčasného výtvarného 

umenia 

4 Rozpoznať princípy a znaky pop-artu  Dadaizmus a pop-art, dadaistický obraz, objekt,ready-made 

Pomenovať súvislosti a rozdiely medzi 

rôznymi umeleckými štýlmi 

Pop-art, výtvarné dielo, reklama, zmnožovanie farebných 

prvkov, farebný kontrast 

Výtvarné činnosti 

inšpirované dejinami 

umenia 

4 Poznaťtypické znaky renesančného 

maliarstva, sochárstva, architektúry Renesančné umenie a architektúra (maliarstvo, sochárstvo) 

Tvorivo použiť (transformovať) typické 

prvky renesančného umenia  Výtvarné reakcie žiakov (napr. renesan. stroj- Da Vinci) 

Škola v galérii 2 Slovne interpretovať subjektívny dojem 

zo zmyslového vnímania umeleckého 

diela 

vnímanie výtvarného diela (podľa reprodukcie alebo 

videného umeleckého diela v galérii) 

  Vlastný opis reprodukcie výtv.diela  

  

Výtvarná interpretácia vybraného výtvarného diela podľa 

opisu inej osoby 

Podnety architektúry 3 Rozlíšiť prvky a funkcie 

architektonického priestoru Návrhy architektúr s rôznou funkciou a účelom 



Vytvoriť jednoduchý plán usporiadania 

urbánneho celku (mesto, dedina, časť) 

podľa svojej predstavy 

Funkcie architektonického priestoru, spoločný ,súkromný 

priestor 

Nakresliťnávrh architektúry vybraného 

typu. 
Typy architektonických priestorov 

Podnety fotografie 2 Použiť pri fotografovaní vhodnú 

expozíciu a režim 

umiestnenie predmetu v inscenácii 

Využiť poznatky o výtvarných 

vyjadrovacích prostriedkoch pri 

fotografovaní 
Fotografovanie krajiny, premeny denného svetla 

Ukážky krajinárskej fotografie 

  

Podnety videa a filmu 1 Pripraviť krátky scenár a storybord 

videa Scenár, príprava videa, klipu 

Ozvučenie krátkej ukážky (experimentovanie s ozvučením s 

použitím vybraného obrazu a zvuku v počítačovom 

programe) 

Návrh filmovej scény, kostýmu ku scenáru 

  

Elektronické médiá 2 
Nakresliť telesá v 3D programe 

Telesá v 3D programe 

Vytvoriť vlastnú kompozíciu spájaním 

3D telies v grafickom programe 

Vyfarbovanie telies a priraďovanie textúr 

Digitálne filtre, farebné filtre, digitálna obrazová koláž 

Export do formátu jpg 



Podnety dizajnu 3 Navrhnúť tvar úžitkového predmetu Navrhnúť dizajn výrobku 

  Tvar vo vzťahu k funkčnosti a vizuálnej zaujímavosti 

Tradície a podnety remesiel 2 Výtvarne interpretovať vybrané typické 

znaky alebo pamiatky svojho regiónu 
Legendy a história regiónu 

Miestne zvyky 

Výtvarné reakcie na tradičné formy 

Výtvarná interpretáciaregionálnych legiend, histórie, 

pamiatok 

  

Synestetické podnety 1 Výtvarne  vyjadriť subjektívnu  

vizuálnu  predstavu chuťového vnemu 
Vyjadrenie chutí výtvarnými prostriedkami  

Koreniny,  bylinky,  čaje,  jedlá  a ich  farebné  (tvarové,  

materiálové, gestické ...) vyjadrenie 

Podnety poznávania sveta 3 vytvoriť grafické  znázornenie  

gramatických  pojmov alebo vzťahov 

Výtvarné interpretácie   gramatických   tvarov 

(napr. slovných druhov vetných členov, homoným, synon 

ým, opozít ...) 

 

  



Predmet: Športová príprava ľadový hokej 

 

 

Názov predmetu Športová príprava ľadový hokej 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

  



 

Predmet: Športová príprava ľadový hokej 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Korčuliarska príprava 20 Žiak na konci 7. ročníka 

základnej školy vie/dokáže:  
 

 zvládnuť KP -  jazdu vpred, vzad, 

krátke oblúky, prekladanie vpred, 

zastavenie, pribrzdenie, štarty, 

obraty, preskoky, jazda vzad, 

prekladanie vzad, štarty z jazdy 

vzad, agility skating. 

zdokonaľovanie všetkých spôsobov korčuľovania,  

 

„agility skating“ – korčuľovanie s rýchlymi 

zmenami smeru 

Útočné herné činnosti jednotlivca 20 

zvládnuť  ÚHČJ - vedenie puku 

ťahaním, tlačením, uvoľňovanie bez 

puku zmenou smeru a rýchlosti 

uvoľňovanie s pukom , kľučka po 

ruke a cez ruku, spracovanie puku 

prihrávka ťahom, streľba z pohybu-

streľba po ruke ťahom, cez ruku 

ťahom, tečovanie puku, dorážani 

vedenie puku na malom priestore 

prihrávanie a spracovanie puku (bekhendom, 

o mantinel) 

uvoľňovanie sa s pukom (obkorčuľovaním 

a a obhodením súpera bekhendom) 

uvoľňovanie sa bez puku (zmenou smeru alebo 

rýchlosti) 

streľba z pohybu (dlhým ťahom) – forehand a 

backhand 

tečovanie puku (po ľade forehandom) 

dorážanie puku (dlhým švihom po ruke) 



Obranné herné činnosti jednotlivca 14 zvládnuť OHČJ - obsadzovanie 

súpera s pukom, odoberanie puku 

hokejkou, blokovanie hráča telom, 

obsadzovanie súpera bez puku – 

voľne a tesne bránenie , blokovanie 

striel (v stoji). 

obsadzovanie súpera s pukom 

odoberanie puku hokejkou (vypichnutím, 

nadvihnutím a zametaním hokejky) 

blokovanie hráča telom (v súhlasnom, v bočnom – 

laterálnom smere a  

  

 

v protismere) 

obsadzovanie súpera bez puku – voľne a tesne 

bránenie 

blokovanie striel (v stoji) 

Útočné herné kombinácie 9 

zvládnuť ÚHK - prihraj a korčuľuj, 

križovanie, clonenie. 

prihraj a korčuľuj 

križovanie 

clonenie 

Obranné herné kombinácie 6 
zvládnuť OHK - zdvojovanie, 

zaisťovanie. 

zdvojovanie 

zaisťovanie 

Útočné a obranné herné systémy 6 

zvládnuť ÚaOHK - postupný útok, 

zónová obrana. 

postupný útok (iba formou prípravných hier a 

riadenej hry) 

zónová obrana (iba formou prípravných hier a 

riadenej hry) 

Herné situácie v početnej výhode 6 zvládnuť Hsi - početná výhoda 

útočiacich hráčov 2 – 0, 3 – 0, 2 – 1, 
početná výhoda útočiacich hráčov 2 – 0, 3 – 0, 2 – 1, 



resp. nevýhode 3 – 1, vyrovnaný počet hráčov 2 – 2, 

3 – 3 (formou prípravných hier) 

3 – 1 

vyrovnaný počet hráčov 2 – 2, 3 – 3 (formou 

prípravných hier) 

Hra 15 zvládnuť Hru - v tretinách s 

dôrazom na zdokonaľovanie HČJ so 

základným postavením (rotácia 

herných postov), výmenu miesta 

prirodzenou formou – inteligenciou 

hráčov, na celé ihrisko resp. 

polovicu ihriska, v hre dôraz na 

smerovanie útočnej akcie do 

priestoru brány 

v tretinách s dôrazom na zdokonalovanie HČJ so 

základným postavením (rotácia herných postov), 

výmenu miesta prirodzenou formou – inteligenciou 

hráčov 

na celé ihrisko resp. polovicu ihriska 

v hre dôraz na smerovanie útočnej akcie do priestoru 

brány 

Všeobecná príprava 66 

rozvíjať vo VP -  pohybové 

schopnosti (vytrvalosť, rýchlosť, 

silu, obratnosť, flexibilitu) 

prostredníctvom atletického behu, 

skokov, odrazov, hodov, vrhov, 

uvoľňovacích cvičení, cvičení na 

rozvoj obratnosti, ohybnosti, 

plávania, gymnastika, úpoly... 

rozvoj sily, loptové hry, strečing 

rozvoj frekvenčnej rýchlosti, dynamiky DK, hry 

rozvoj koordinácie, flexibility, loptové hry 

prekážková dráha, rozvoj sily, loptové hry 

plyometria, rozvoj sily stredu tela, strečing, loptové 

hry 

rozvoj kompenzačných a stabilizačných schopností, 

loptové hry 

Teoretická príprava 3 
osvojiť v TP - základné pravidlá a 

terminológiu ľadového hokeja, 

základné pravidla hry, hygieny atď 

životospráva, stravovanie, odpočinok význam 



zásady organizácie práce, 

bezpečnosti, hygieny a úrazovej 

zábrany organizáciu stretnutia a 

činnosť rozhodcov charakteristika 

techniky a taktiky osvojovaných 

herných činností 

spánku atď 

história ľadového hokeja vo svete, na Slovensku, 

história vlastného klubu 

 

  



Predmet: Športová príprava – bežecké lyžovanie 

 

 

 Športová príprava – bežecké lyžovanie 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 



 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

    Žiak na konci 7. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

Poučenie o BOZ počas hodín 

športovej prípravy 

1 Poučenie BOZ počas hodín športovej prípravy, 

správanie, úbory, zodpovednosť. 

Vedieť zásady BOZ počas hodín športovej prípravy. 

Kondičná príprava 99 Rozvoj motorických schopností: vytrvalostných 

schopností, silových schopností, rýchlostných 

schopností, ohybnosti, koordinačných 

schopností, aktívna regenerácia, Hra - Atletika: 

behy – rýchlostné, vytrvalostné, nízkej, 

strednej, vysokej intenzity, skoky, atletická 

abeceda, rozklus, rozcvičenie, výklus, zloženie 

tréningovej jednotky, zásady fair-play, Sila: 

všeobecná sila, peciálna sila, posilňovanie, 

kruhový tréning, Športové hry: futbal, hádzaná, 

Vedieť sa orientovať v základných atletických 

disciplínach, charakterizovať ich a prakticky 

demonštrovať, vedieť splniť časový limit. Poznať a 

prakticky demonštrovať význam rozklusu, rozcvičenia, 

prvky atletickej abecedy, výklusu.  Vedieť prakticky 

demonštrovať jednotlivé prvky testovania, splniť 

predpísané limity. Vedieť reálne posúdiť svoju 

pohybovú úroveň. Poznať, vedieť vysvetliť základné 

pravidlá hry. Zvládnuť základné herné kombinácie. 

Vedieť uplatniť získané herné činnosti v riadenej hre. 



florbal, freesbee, ringo, Gymnastika: funkčná – 

naťahovanie, strečing, Gymnastika: základná – 

akrobacia, šplh, prekážková dráha, cvičenia na 

rebrinách, s lavičkami, s plnými loptami, 

expandrami, so švihadlami, Aerobik, Plávanie : 

prsia, kraul, znak, uvoľňovacie cvičenia vo vode 

Vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho 

športového výkonu.  Poznať základné pravidlá 

posilňovania, vedieť prakticky demonštrovať 

jednotlivé cvičebné tvary, poznať vplyv a účinok 

posilňovania na zdravie. Poznať všeobecný rozvoj sily 

v kombinácii s rýchlosťou. Prostriedky používať rôzne 

hry, skoky behy na krátku vzdialenosť, hody,spinálne 

posiľnovanie, plynometické cvičenia. Vedieť zloženie 

tréningovej jednotky. Ovládať základné plavecké 

štýly, poznať dôvody správnej regenerácie, ako 

základného predpokladu pre dosiahnutie kvalitných 

výkonov a predchádzaniu zranení. 

Technická príprava a 

špeciálna pohybová 

príprava 

25 Výbehy do kopca, imitačné cvičenia,  imitácie s 

bež. palicami,jazda na kolieskových korčuliach, 

lyžiach, jazda na kolobežke. Rozvoj špeciálnej 

sily horných končatín a dolných končatín. 

Špeciálne cvičenia na rozvoj dynamickej 

rovnováhy -  balančné cvičenia  nestabilné 

Vedieť demonštrovať všetky spôsoby behu na 

kolieskových lyžiach. Vedieť ich správne 

terminologicky pomenovať a popísať. Vedieť na sucho 

demonštrovať klasický spôsob behu – imitácie. Vedieť 

demonštrovať výbehy žívuktúr podo kopca, správne 

rozložianýchť sily, imitačnú štru chôdzu a beh s 



plochy. palicami.  Predpoklad je dobré zvládnutie  

pohybových štruktúr používaných špeciálnych  

prostriedkov a príbuzných tréningových prostriedkov 

a športov.Kombinácia rozlišných druhov zaťaženia na 

tréningu má zodpovedať pohybovej charakteristike - 

štruktúre behu na lyžiach a úlohe tréningu.                      

Psychologická príprava 3 Fair-play, osobná hygiena, životospráva,  vplyv 

alkoholu, fajčenia a drog na športový výkon, 

predštartová príprava..... 

Vedieť v tréningu a súťažiach prejaviť pozitívny postoj 

k bežeckému lyžovaniu, dodržiavať zásady fair-play, 

zásady osobnej hygieny športovca. Poznať zásady 

správnej životosprávy športovca. Poznať vplyv 

alkoholu, fajčenia a drog na športový výkon. 

Bežecké lyžovanie – klasická 

technika 

19 Tréning, nácvik a zdokonaľovanie klasickej 

techniky behu na lyžiach, nácvik variantu 

rozbiehania pretekov, hľadanie variantu, ktorý 

najviac vyhovuje individualite športovca, 

intenzita zaťaženia, správne tempo v preteku 

na základe poznania svojich schopností z 

tréningového zaťaženia, hry na lyžiach. 

Zvládnuť a zdokonaliť sa v behu na lyžiach klasickou 

technikou. Vedieť opísať, pomenovať a demonštrovať 

klasickú techniku v behu na lyžiach. Vedieť sklz v 

jednooporovom postoji, správny odraz, polohu 

ťažiska pri sklze, odpich palíc pri behu súpaž, Vedieť  

demonštrovať beh optimálnou technikou v rôznych 

intenzitách zaťaženia. Vedieť aplikovať získané 

teoreticko-taktické schopnosti v tréningu a preteku. 



Bežecké lyžovanie – skate 

(korčuliarska technika) 

15 Nácvik korčuliarskej techniky behu na lyžiach, 

nácvik variantu rozbiehania pretekov, hľadanie 

variantu, ktorý najviac vyhovuje individualite 

športovca, intenzita zaťaženia, správne tempo 

v preteku na základe poznania svojich 

schopností z tréningového zaťaženia, hry na 

lyžiach. 

Zvládnuť nácvik korčuliarskej techniky behu na 

lyžiach. Vedieť opísať, pomenovať a demonštrovať 

korčuliarsku techniku v behu na lyžiach. Vedieť sklz 

v jednooporovom postoji, správny odraz lyže z 

pohybu, polohu ťažiska pri sklze.  Vedieť  

demonštrovať beh optimálnou technikou v rôznych 

intenzitách zaťaženia. Vedieť aplikovať získané 

teoreticko-taktické schopnosti v tréningu a 

preteku.Vedieť zvládnúť jazdu na lyžiach v teréne v 

hlbokom snehu, medzi stromami, zjazd, zmeny 

smeru, prejazdy terénnych nerovností, skoky na 

lyžiach, hry na lyžiach, maximálna rýchlosť na lyžiach, 

beh  v členitom teréne s častou zmenou  smeru. 

Teoretická  a taktická 

príprava 

3 klasické lyžovanie, skate, príprava lyží na 

preteky, druhy voskov, zásady voskovania, prvá 

pomoc, pravidlá jednotlivých disciplín 

v bežeckom lyžovaní, príprava pred pretekmi – 

rozohriatie, rozcvičenie, taktická príprava, 

profil trate,...... 

Vedieť pomenovať a popísať všetky spôsoby behu na 

lyžiach. vedieť správne vysvetliť, popísať a vymenovať 

postup pri úprave a príprave sklznice lyží, Vedieť 

zásady poskytovania prvej pomoci. Vedieť základné 

pravidlá bežeckého lyžovania, zásady športového 

tréningu. Vedieť sa samostatne pripraviť na štart 

pretekov. Vedieť sa správne rozhodnúť pri 

novovzniknutých situáciach v pretekoch.Taktika behu 

na pretekoch a v stresujúcich situáciach a  rozvoj 

morálno -vôľových vlastnostiach. 

 Telesná zdatnosť a 

pohybová výkonnosť 

priebežne 

posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej poznatky o rozvoji a diagnostikovaní pohybovej 



(všeobecná a špeciálna 

výkonnosť) 

pohybovej výkonnosti,  výkonnosti, 

posúdiť a diagnostikovať úroveň telesného 

rozvoja podľa daných noriem,  

poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostike. 

aplikovať prostriedky na rozvoj pohybových 

schopností, 

kondičná príprava, rozvoj základných kondičných a 

koordinačných schopností, telesné zaťaženie, 

meranie a vyhodnocovanie údajov o pulzovej 

frekvencii 

kondičná gymnastika 

základná gymnastika 

skok do diaľky z miesta, 10 - skok striedavonož 

jednonož, beh na 50m, člnkový beh 10x5 m, výdrž v 

zhybe, hod plnou loptou 2kg, ľah–sed za 60 sek, 

vytrvalostný člnkový beh,dráha beh na 800m 

dievčatá, beh na  1000 m, Cooperov test 12 min  beh, 

výbehy do kopca 2 x 550 m, beh v teréne 3km. 



Predmet: Telesná a športová výchova  - športové triedy 

 

Názov predmetu  Telesná a športová výchova  

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet: Telesná a športová výchova  športové triedy 

        Časti predmetu Telesná a 

športová výchova 

Počet 

hodín 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

        1.  Zdravie a jeho poruchy priebežne 
Žiak na konci 7. ročníka vie/dokáže:  

  

 

     

  
vysvetliť význam rozcvičenia pred vykonávaním 

pohybovej činnosti, 

úloha rozcvičenia ako prevencia pred 

zranením 

 

     

  
zostaviť a realizovať rozcvičenie pre každý tematický 

celok 

cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-

koordinačné, koordinačné schopnosti pre 

potreby každého TC 

 

     

  dodržiavať hygienické požiadavky pri vykonávaní 

pohybovej činnosti,  
hygiena úborov 

 

     

  aplikovať zásady bezpečnosti, dopomoci a záchrany pri 

cvičení 
dopomoc a záchrana pri cvičení 

 

     

  poskytnúť prvú pomoc, prvá pomoc pri poraneniach 

 

     

  ohodnotiť správne držanie tela zásady správneho držania tela 

 

     

  
vysvetliť účinok pohybovej aktivity na ľudský 

organizmus a na vyskytujúci sa zdravotný problém, 

základné poznatky z biológie súvisiace s 

účinkom pohybovej aktivity na vlastný 

organizmus, redukcia hmotnosti 

 

     

  2.  Zdravý životný štýl priebežne vysvetliť základy racionálnej výživy, zásady racionálnej výživy 

        charakterizovať a uplatňovať pohybové činnosti 

podporujúce zdravý životný štýl, 
pohybový režim, aktívny odpočinok 

        charakterizovať nebezpečenstvo závislosti na 

návykových látkach s negatívnym dopadom na zdravie 

človeka, 

negatívne vlyvy fajčenia, alkoholu, 

nedovolených látok a iných závislostí 

        



 uplatňovať rôzne formy pohybovej aktivity v režime dňa, 
základné poznatky o formách pohybovej 

aktivyty v režime dňa 

        3.  Telesná zdatnosť a pohybová 

výkonnosť 

priebežne posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej 

výkonnosti,  

poznatky o rozvoji a diagnostikovaní 

pohybovej výkonnosti, 

        posúdiť a diagnostikovať úroveň telesného rozvoja podľa 

daných noriem,  
poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostike 

        

aplikovať prostriedky na rozvoj pohybových schopností, 

kondičná príprava, rozvoj základných 

kondičných a koordinačných schopností, 

telesné zaťaženie, meranie a vyhodnocovanie 

údajov o pulzovej frekvencii 

        kondičná gymnastika 

        základná gymnastika 

        skok do diaľky z miesta, člnkový beh 10x5 m, 

výdrž v zhybe, ľah–sed za 30 sek, vytrvalostný 

člnkový beh 

        4.  Športové činnosti pohybového 

režimu 

priebežne používať odbornú terminológiu telovýchovných a 

športových činností, 
odborná terminológia 

         charakterizovať základné športové disciplíny všetkých 

tematických celkov, 
systematika športov a šp.disciplín 

        prezentovať optimálnu techniku preberaných pohybových 

zručností,  
technika preberaných pohybových zručností 

        
aplikovať pravidlá pri vykonávaní športových činností, pravidlá osvojovaných šp.disciplín a športov 

        uplatňovať zásady fair-play ako súťažiaci, pomocní 

rozhodcovia, organizátori, diváci, 
dodržiavanie fair-play,organizácia súťaží 

        uviesť príklady úspešných slovenských a zahraničných 

športových reprezentantov, 

úspechy slovenských a zahraničných 

športovcov na ME, MS, OH 

        



popísať význam základných olympijských myšlienok, 
OH, Olympijska symbolika, kalokagatia, fair-

play 
        TC: Atletika 18 

prakticky demonštrovať osvojenú techniku základných 

atletických disciplín, zvládnuť techniku nízkeho, 

polovysokého štartu., ovládať štartové povely, zvládnuť 

techniku švihového a šliapavého behu, osvojiť štafetovú 

odovzdávku,  

atletická abeceda 

        nízky štart 

        polovysoký štart 

        švihový a šliapavý beh 

        beh 50m, 60m 

        vytrvalostný beh  -1000 m 

        štafetový beh 

        skok do diaľky, skok do výšky 

        Hod granátom  

        TC: Základy gymnastických 

športov 

18 popísať štruktúru gymnastických športov,  rozdelenie gymnastických športov 

        
prakticky demonštrovať osvojené cvičebné tvary zo 

športovej a modernej gymnastiky 

športová gymnastika - prípravné, imitačné 

cvičenia, metodický postup osvojovania 

        

vytvoriť gymnastické kombinácie v zostave jednotlivca 

alebo skupiny  

akrobacia: ľah vznesmo, stojka na lopatkách, 

kotúle vpred, vzad, väzby, skoky a obraty, 

stojka na rukách s dopomocou, podpor stojmo 

prehnute vzad-mostík, stojka na rukách kotúľ 

vpred, premet bokom 
        

zaznamenať chyby v predvedení a v rozsahu pohybu v 

gymnastických súťažiach, 

cvičenia na náradí a s náradím: hrazda: 

výmyk, vo vzpore umožiť pravou aj ľavou, 

prešvihy únožmo vpred a vzad, toč 

        preskok cez kozu: roznožka, skrčka, odbočka, 

dievčatá na šírku, chlapci na dĺžku 
        



kladina D: zostava na dve dĺžky - chôdza, 

tanečné kroky, predskok, dva skoky, obrat, ľah 

vznesmo,váha predklonmo, zoskok odrazom 

obojnožne s roznožením čelne, skrčmo 

prednožmo, ľah vznesmo 

        kruhy CH: kmihanie vo vise, vis vznesmo, vis 

strmhlav, zhyb vo vise 

        moderná gymnstika D:  švihadlo: preskoky na 

mieste, znožmo, jednonožne, 

striedavonožne,skrižmo, krúženie - kruhy, 

osmičky, hádzanie a chytanie 

        lopta: kotúľanie a prevaľovanie, odrážanie, 

hádzanie a chytanie, vyvažovanie 

        výrazovo-estetické prostriedky gymnastických 

a aerobikových pohybov 

        kondičná zložka, technická zložka 

gymnastických športov 

         TC: športové hry - basketbal 10 
pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku funkcie hráčov, systematika HČ,  

        vyplniť jednoduchý pozorovací hárok o výkone hráča i 

družstva,  
hodnotenie herného výkonu hráča i družstva 

        ukázať a v hre (stretnutí) uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca, 
prihrávka, dribling 

        

 využiť herné kombinácie 

streľba z miesta, z krátkej a strednej 

vzdialenosti 

        kombinácia Hoď a bež 

        bránenie hráča s loptou a bez lopty 

        



hra na dva koše podľa pravidiel 

        TC: športové hry - hádzaná 8 pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku funkcie hráčov, systematika HČ 

        vyplniť jednoduchý pozorovací hárok o výkone hráča i 

družstva,  
hodnotenie herného výkonu hráča i družstva 

        ukázať a v hre (stretnutí) uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca, 

prihrávka jednou rukou od pleca s veľkým 

náprahom, dribling 

        

 využiť herné kombinácie a systémy v hre, 

streľba zhora z miesta, skokom do 

bránkoviska 
        obsadzovanie hráča bez lopty s loptou 

        Hra podľa pravidiel 

        TC: športové hry - volejbal 8 pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku funkcie hráčov, systematika HČ 

        vyplniť jednoduchý pozorovací hárok o výkone hráča i 

družstva,  
hodnotenie herného výkonu hráča i družstva 

        ukázať a v hre (stretnutí) uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca, 

prihrávka jednou rukou od pleca s veľkým 

náprahom, dribling 

        TC: povinne voliteľný - florbal 4 
pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku funkcie hráčov, systematika HČ 

        vyplniť jednoduchý pozorovací hárok o výkone hráča i 

družstva,  
hodnotenie herného výkonu hráča i družstva 

        
  

prihrávky vo dvojiciach, trojiciach, streľba na 

bránku 

        ukázať a v hre (stretnutí) uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca, 
Hra podľa pravidiel 

          66     

        



TC: sezónne pohybové činnosti – 

Základný lyžiarsky výcvik 

10 

Popísať základné typy a techniky lyžovania, popísať 

základné techniky jednotlivých jázd oblúkov, brzdení 

Zjazdové lyžovanie – postoje a pohyby na 

lyžiach, obraty, chôdze, výstupy, základný 

zjazdový postoj, zjazd šikmo svahom, 

brzdenie, oblúky v pluhu, prívrat spodnou, 

vrchnou lyžou, nadväzované oblúky, jazda cez 

terénne nerovnosti, základy carvingovej 

techniky 
 

       

Správne vykonať základné pohyby na lyžiach 

s prispôsobením sa rôznym terénnym nerovnostiam. 

Bežecké lyžovanie – chôdza, základný, 

striedavý beh, beh s odpichom súpaž, 

korčuľovanie, výstupy, obraty, brzdenie, 

odšliapávanie 
 

       

Zvládnuť preteky na jednoduchej slalomovej trati 

(bežeckej trati 1-2 km) 
 

 

       

Správne vykonať základné bezpečnostné techniky - pády Pády na lyžiach a vstávanie 

            

Prispôsobiť si výstroj a výzbroj lyžiara Výstroj a výzbroj – príprava a údržba 

        
 S P O L U 76     

         

  



Predmet: Telesná a športová výchova – nešportové triedy 

 

Názov predmetu  Telesná a športová výchova  

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program  2. stupňa ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Dĺžka štúdia päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet: Telesná a športová výchova  nešportové triedy 

        Časti predmetu Telesná a 

športová výchova 

Počet 

hodín 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

        1.  Zdravie a jeho poruchy priebežne Žiak na konci 6. ročníka vie/dokáže:    

 

     

  vysvetliť význam rozcvičenia pred vykonávaním 

pohybovej činnosti, 

úloha rozcvičenia ako prevencia pred 

zranením 

 

     

  
zostaviť a realizovať rozcvičenie pre každý tematický 

celok 

cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-

koordinačné, koordinačné schopnosti pre 

potreby každého TC 

 

     

  dodržiavať hygienické požiadavky pri vykonávaní 

pohybovej činnosti,  
hygiena úborov 

 

     

  aplikovať zásady bezpečnosti, dopomoci a záchrany pri 

cvičení 
dopomoc a záchrana pri cvičení 

 

     

  poskytnúť prvú pomoc, prvá pomoc pri poraneniach 

 

     

  ohodnotiť správne držanie tela zásady správneho držania tela 

 

     

  
vysvetliť účinok pohybovej aktivity na ľudský 

organizmus a na vyskytujúci sa zdravotný problém, 

základné poznatky z biológie súvisiace s 

účinkom pohybovej aktivity na vlastný 

organizmus, redukcia hmotnosti 

 

     

  2.  Zdravý životný štýl priebežne vysvetliť základy racionálnej výživy, zásady racionálnej výživy 

        charakterizovať a uplatňovať pohybové činnosti 

podporujúce zdravý životný štýl, 
pohybový režim, aktívny odpočinok 

        charakterizovať nebezpečenstvo závislosti na 

návykových látkach s negatívnym dopadom na zdravie 

človeka, 

negatívne vlyvy fajčenia, alkoholu, 

nedovolených látok a iných závislostí 

        
 uplatňovať rôzne formy pohybovej aktivity v režime dňa, 

základné poznatky o formách pohybovej 

aktivyty v režime dňa 

        



3.  Telesná zdatnosť a pohybová 

výkonnosť 

priebežne posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej 

výkonnosti,  

poznatky o rozvoji a diagnostikovaní 

pohybovej výkonnosti, 

        posúdiť a diagnostikovať úroveň telesného rozvoja podľa 

daných noriem,  
poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostike 

        

aplikovať prostriedky na rozvoj pohybových schopností, 

kondičná príprava, rozvoj základných 

kondičných a koordinačných schopností, 

telesné zaťaženie, meranie a vyhodnocovanie 

údajov o pulzovej frekvencii 

        kondičná gymnastika 

        základná gymnastika 

        skok do diaľky z miesta, člnkový beh 10x5 m, 

výdrž v zhybe, ľah–sed za 30 sek, vytrvalostný 

člnkový beh 

        4.  Športové činnosti pohybového 

režimu 

priebežne používať odbornú terminológiu telovýchovných a 

športových činností, 
odborná terminológia 

         charakterizovať základné športové disciplíny všetkých 

tematických celkov, 
systematika športov a šp.disciplín 

        prezentovať optimálnu techniku preberaných pohybových 

zručností,  
technika preberaných pohybových zručností 

        aplikovať pravidlá pri vykonávaní športových činností, pravidlá osvojovaných šp.disciplín a športov 

        uplatňovať zásady fair-play ako súťažiaci, pomocní 

rozhodcovia, organizátori, diváci, 
dodržiavanie fair-play,organizácia súťaží 

        uviesť príklady úspešných slovenských a zahraničných 

športových reprezentantov, 

úspechy slovenských a zahraničných 

športovcov na ME, MS, OH 

        
popísať význam základných olympijských myšlienok, 

OH, Olympijska symbolika, kalokagatia, fair-

play 

        TC: Atletika 16 prakticky demonštrovať osvojenú techniku základných atletická abeceda 

        



atletických disciplín, zvládnuť techniku nízkeho, 

polovysokého štartu., ovládať štartové povely, zvládnuť 

techniku švihového a šliapavého behu, osvojiť štafetovú 

odovzdávku,  

nízky štart 

        polovysoký štart 

        švihový a šliapavý beh 

        beh 50m, 60m 

        vytrvalostný beh  -1000 m, beep test 

        štafetový beh 

        skok do diaľky, skok do výšky 

        hod granátom 

        TC: Základy gymnastických 

športov 

14 popísať štruktúru gymnastických športov,  rozdelenie gymnastických športov 

        prakticky demonštrovať osvojené cvičebné tvary zo 

športovej a modernej gymnastiky 

športová gymnastika - prípravné, imitačné 

cvičenia, metodický postup osvojovania 

        

vytvoriť gymnastické kombinácie v zostave jednotlivca 

alebo skupiny  

akrobacia: ľah vznesmo, stojka na lopatkách, 

kotúle vpred, vzad, väzby, skoky a obraty, 

stojka na rukách s dopomocou, podpor stojmo 

prehnute vzad-mostík, stojka na rukách-kotúľ, 

premet bokom 
        

zaznamenať chyby v predvedení a v rozsahu pohybu v 

gymnastických súťažiach, 

cvičenia na náradí a s náradím: hrazda: 

výmyk, vo vzpore umožiť pravou aj ľavou, 

prešvihy únožmo vpred a vzad, 
        preskok cez kozu: roznožka, skrčka, odbočka 

        
kladina D: zostava na dve dľžky - chôdza, 

tanečné kroky, predskok, dva skoky, obrat, ľah 

vznesmo,váha predklonmo, zoskok odrazom 

obojnožne s roznožením čelne, skrčmo 

prednožmo, ľah vznesmo 

        kruhy CH: kmihanie vo vise, vis vznesmo, vis 

strmhlav, zhyb vo vise 

        



moderná gymnstika D:  švihadlo: preskoky na 

mieste, znožmo, jednonožne, 

striedavonožne,skrižmo, krúženie - kruhy, 

osmičky, hádzanie a chytanie 

        lopta: kotúľanie a prevaľovanie, odrážanie, 

hádzanie a chytanie, vyvažovanie 

        výrazovo-estetické prostriedky gymnastických 

a aerobikových pohybov 

        kondičná zložka, technická zložka 

gymnastických športov 

         TC: športové hry - basketbal 10 pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku funkcie hráčov, systematika HČ,  

        vyplniť jednoduchý pozorovací hárok o výkone hráča i 

družstva,  
hodnotenie herného výkonu hráča i družstva 

        ukázať a v hre (stretnutí) uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca, 
prihrávka, dribling 

        

 využiť herné kombinácie 

streľba z miesta, z krátkej a strednej 

vzdialenosti 
        kombinácia Hoď a bež 

        bránenie hráča s loptou a bez lopty 

        hra na dva koše podľa pravidiel 

        TC: športové hry - volejbal 10 pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku funkcie hráčov, systematika HČ 

        vyplniť jednoduchý pozorovací hárok o výkone hráča i 

družstva,  
hodnotenie herného výkonu hráča i družstva 

        ukázať a v hre (stretnutí) uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca, 

prihrávka jednou rukou od pleca s veľkým 

náprahom, dribling 

        

 využiť herné kombinácie a systémy v hre, 

streľba zhora z miesta, skokom do 

bránkoviska 
        obsadzovanie hráča bez lopty s loptou 

        



Hra podľa pravidiel 

        TC: povinne voliteľný - florbal 6 pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku funkcie hráčov, systematika HČ 

        vyplniť jednoduchý pozorovací hárok o výkone hráča i 

družstva,  
hodnotenie herného výkonu hráča i družstva 

        
  

prihrávky vo dvojiciach, trojiciach, streľba na 

bránku 

        TC: povinne voliteľný - 

bedminton 

6 
pomenovať a popísať funkcie hráčov  

funkcie hráčov, pravidlá hry, podanie, 

odbíjanie  
        ukázať a v hre (stretnutí) uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca, 
Hra podľa pravidiel 

        TC: povinne voliteľný - 

posilňovanie 

4 Poznať základné pravidlá posilňovania, vedieť prakticky 

demonštrovať jednotlivé cvičebné tvary, poznať vplyv 

a účinok posilňovania na zdravie 

Posilňovanie jednotlivých svalových partií 

rúk, nôh, brucha a chrbta 
        

  66     

        TC: sezónne pohybové činnosti – 

Základný lyžiarsky výcvik 

10 

Popísať základné typy a techniky lyžovania, popísať 

základné techniky jednotlivých jázd oblúkov, brzdení 

Zjazdové lyžovanie – postoje a pohyby na 

lyžiach, obraty, chôdze, výstupy, základný 

zjazdový postoj, zjazd šikmo svahom, 

brzdenie, oblúky v pluhu, prívrat spodnou, 

vrchnou lyžou, nadväzované oblúky, jazda cez 

terénne nerovnosti, základy carvingovej 

techniky 
 

       

Správne vykonať základné pohyby na lyžiach 

s prispôsobením sa rôznym terénnym nerovnostiam. 

Bežecké lyžovanie – chôdza, základný, 

striedavý beh, beh s odpichom súpaž, 

korčuľovanie, výstupy, obraty, brzdenie, 

odšliapávanie 
 

       

Zvládnuť preteky na jednoduchej slalomovej trati 

(bežeckej trati 1-2 km)  

 

       



Správne vykonať základné bezpečnostné techniky - pády Pády na lyžiach a vstávanie 

            

Prispôsobiť si výstroj a výzbroj lyžiara Výstroj a výzbroj – príprava a údržba 

        
 S P O L U 76     

         

 


