
 
 

 

Názov ŠVP 
Štátny vzdelávací program 1. stupňa ZŠ v SR 

Štátny vzdelávací program 2. stupňa ZŠ v SR 

Názov ŠkVP Vzdelanie, zdravie a šport všetkým 

Stupeň vzdelania 
ISCED 1 

ISCED 2 

Dĺžka štúdia 
štyri roky 

päť rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Druh školy štátna 

Dátum schválenia 31.8.2018 

Miesto vydania Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica 

 

Banská Bystrica, 31.08.2018   PaedDr. Peter Zlevský 

         riaditeľ 

 

 
www.zsgolbb.edu.sk      

zsgolianova@gmail.com     Koordinátor pre tvorbu ŠkVP 

Tel.: 048 414 53 85  

 0918/878271     Mgr. Viera Komanová 

Fax: 048 414 78 54      zástupca riaditeľa 

 

 

http://www.zsgolbb.edu.sk/


 

  

Školský vzdelávací program - Učebný plán pre 1. - 4. ročník 2018/2019 

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 7  7 30 1 31 

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

    9 1 10 8 2 10 10 1 11 10  10 37 4 41 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda         1  1 2  2 3  3 

Prvouka 1  1 2  2       3  3 

Vlastiveda           1   1 2   2 3   3 

    1   1 2   2 2  2 4  4 9  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 4  4 16  16 

s informáciami Informatika          1   1 1   1 2   2 

    5   5 5   5 6  6 6  6 22  22 

Človek a svet práce Pracovné výučovanie             1    1  1   1 2   2 

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

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

    3  3 3  3 3  3 3  3 12  12 

Zdravie a pohyb Telesná a šport. vých. 2  1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 8 4 12 

Nový predmet   2 1 3  2 1 3  2  1 3 2 1 3  8 4 12 

  20 2 22 20 3 23 23 2 25 25 1 26 88 8 96 



Školský vzdelávací program - Učebný plán pre 5. - 9. ročník nešportové triedy 2018/2019 

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  24 

Anglický jazyk 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3  3 3 1 4 15 4 19 

CJ  2   RJ/NJ        2 2  2 2 2  2 2 4 6 

  8 1 9 8 1 9 7 3 10 8 2 10 10 1 11 41 8 49 

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

Chémia       2  2 2  2 2  2 6  6 

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

  2  2 3 1 4 5  5 5  5 4  4 19 1 20 

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

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

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

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

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

Matematika a práca Matematika 4 1 5 4 1 5 4  4 4 1 5 4 1 5 20 4 24 

s informáciami Informatika 1  1 1  1 1  1 1  1    4  4 

  6 1 7 6 1 7 6  6 6 1 7 4,5 1 5,5 28,5 4 32,5 

 Technika 1  1 1  1 1  1 1  1    4  4 

  1  1 1  1 1  1 1  1    4  4 

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

Hudobná výchova 1  1 1  1 1  1 1  1    3  3 

Výchova umením             1  1 1  1 

  2  2 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 Regionálna výchova              1 1  1 1 

Cvičenia z matematiky              1 1  1 1 

Cvičenia zo SJL        1 1  1 1  1 1  3 3 

Konverzácie v CJ              1 1  1 1 

Cvičenia z fyziky        1 1  1 1       

 2   2  2 2 2 4 2 2 4 2 4 6 10 6 16 

  24 3 27 25 4 29 26 4/6 30/32 27 3/5 30/32 25 6 31 125 24 149 



Školský vzdelávací program - Učebný plán pre 5. - 9. ročník športové triedy 2018/2019 

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  24 

Anglický jazyk 3  3 3 1 4 3 1 4 3  3 3  3 15 2 17 

CJ  2   RJ/NJ        2 2  2 2 2  2 2 4 6 

    8  8 8 1 9 7 3 10 8 2 10 10  10 41 6 47 

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

Chémia        2 · 2 2  2 2  2 6  6 

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

   2  2 3  3 5  5 5  5 4  4 19  19 

Človek a spoločnosť Dejepis 1  1 1  1 1  1 1  1 3  3 7  7 

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

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

    3  3 3  3 3 1 4 3  3 3,5  3,5 16,5 1 17,5 

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

Matematika a práca Matematika 4 1 5 4 1 5 4  4 4 1 5 4 1 5 20 4 24 

s informáciami Informatika 1  1 1  1 1  1 1  1    4  4 

    6 1 7 6 1 7 6  6 6 1 7 4,5 1 5 28,5 4 32,5 

 Technika 1  1 1  1 1  1 1  1    4  4 

   1  1 1  1 1  1 1  1    4  4 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  1 1  1 1  1 1  1    4  4 

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

Výchova umením             1  1 1  1 

   2  2 2  2 2  2 2  2 1  1 9  9 

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  3 3  5 5  17 17 

  2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 5 7 2 7 9 10 27 37 

   24 6 30 25 7 32 26 7/9 33/35 25 6/8 33/35 25 9 34 128 38 166d 

 
  



Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 7 hodín týždenne, spolu 231 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

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 4. ročníka základnej 

školy vie/dokáže: 

  

Tvorenie slov predponami 6 

vytvárať nové slová s rôznymi 

predponami, 

uplatniť pravopis predpôn,  

identifikovať slabičné a neslabičné 

predpony,  

rozlíšiť význam slov utvorených z 

rôznych predpôn, 

používať slová s predponami v texte, 

tvorenie slov predponami  

pravopis a výslovnosť predponových 

odvodenín 

Vybrané slová 15 

uplatniť pravopis vybraných a 

odvodených slov, ktoré rovnako 

alebo podobne znejú, ale majú 

odlišný význam aj pravopis (napr.byť 

– biť, vyť – viť, výr – vír), 

uplatniť pravopis  geografických  

názvov  s i/í  a y/ý  po  obojakej 

spoluhláske, 

pravopis ďalších vybraných slov 

geografické názvy s i/í a y/ý po obojakej 

spoluhláske 



Spodobovanie 12 

rozdeľovať hlásky na párové znelé, 

párové neznelé, nepárové znelé, 

uplatniť výslovnosť  a pravopis  

znelých  párových  spoluhlások  na 

konci slov a neznelých spoluhlások 

na konci slov, 

uplatniť výslovnosť a pravopis 

spodobovaných spoluhlások vo 

vnútri slova, 

uplatniť výslovnosť a pravopis 

spodobovaných  spoluhlások na 

hranici slov, 

uplatniť pravopis a výslovnosť 

spoluhlásky v, 

delenie hlások na znelé a neznelé 

spodobovanie na konci slova, uprostred 

slova, na hranici slov  

pravopis a správna  výslovnosť  

spoluhlások  na  konci  slov, na 

morfematickom švíku, hranici slov  

pravidlá pravopisu a výslovnosť 

spoluhlásky v 

Priama reč 6 

vysvetliť pojem priama reč, 

rozoznať priamu reč v hovorenom 

prejave, 

na základe úvodzoviek a uvádzacej 

vety identifikovať priamu reč v texte, 

rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej 

reči, 

priama reč 

uvádzacia veta, úvodzovky 

Slovné druhy 2 
rozdeliť slovné druhy na ohybné a 

neohybné, 

ohybné a neohybné slovné druhy 

Podstatné mená 9 

rozlíšiť všeobecné a vlastné 

podstatné mená, 

uplatniť pravopis v názvoch štátov a 

v pomenovaniach príslušníkov 

podstatné mená - vlastné a všeobecné 

vlastné podstatné mená – názvy štátov a 

príslušníkov národov 



národov, 

  12 

určiť gramatické kategórie 

podstatných mien, 

určiť mužský, ženský a stredný rod 

podstatných mien, 

určiť jednotné a množné číslo 

podstatných mien, 

vymenovať pádové otázky a latinské 

názvy pádov, 

skloňovať podstatné mená podľa 

jednotlivých pádov, 

určiť a vytvoriť základný tvar 

podstatného mena, 

použiť tvary podstatných mien vo 

vetách a v texte, 

gramatické kategórie podstatných mien 

(rod, číslo, pád) 

rod podstatných mien 

číslo podstatných mien 

pád podstatných mien 

základný tvar podstatného mena 

Prídavné mená 6 

určiť rod, číslo a pád prídavných 

mien, 

určiť základný tvar prídavného mena, 

určiť zhodu podstatného a 

prídavného mena v rode, čísle a 

páde, 

prídavné mená (rod, číslo, pád) 

základný tvar prídavného mena 

zhoda podstatného a prídavného mena v 

rode, čísle a páde  



Zámená 6 

identifikovať zámená v texte, 

rozoznať druhy zámen (osobné a 

privlastňovacie),                                

používať zámená v ústnej aj 

písomnej komunikácii, 

zámená  

druhy zámen (osobné, privlastňovacie)  

Číslovky 6 

identifikovať základné a radové 

číslovky v texte, 

správne skloňovať číslovky,  

uplatniť pravopis čísloviek, 

číslovky: základné a radové 

Slovesá 15 

určiť v texte základný tvar slovesa – 

neurčitok, 

určiť gramatické kategórie slovies 

(osobu, číslo a čas), 

správne časovať slovesá, 

správne časovať sloveso byť vo 

všetkých slovesných časoch, 

slovesá 

gramatické kategórie slovies 

časovanie slovies 

Neohybné slovné druhy 12 

charakterizovať neohybné slovné 

druhy, 

vymenovať neohybné slovné druhy, 

určiť funkciu neohybných slovných 

druhov vo vete, 

identifikovať neohybné slovné druhy 

v texte, 

neohybné slovné druhy: 

príslovky, predložky, spojky, častice, 

citoslovcia 

funkcia neohybných slovných druhov vo 

vete 

    
vyhľadať príslovky v texte na základe 

otázok: kde? kedy? ako?, 

príslovky 



    

identifikovať predložky v texte, 

uplatniť správnu výslovnosť a 

pravopis predložiek s/so, z/zo, k/ku v 

spojení s osobnými zámenami, 

predložky 

pravopis predložiek a ich správna 

výslovnosť 

    

dentifikovať spojky v texte, 

vymenovať spojky, ktoré sa v reči 

najčastejšie vyskytujú, 

spojky  

najfrekventovanejšie spojky (a, ale, keď, 

aby, že ...) 

    

rozoznať v texte častice a citoslovcia, 

určiť funkciu častíc a citosloviec, 

vymenovať najfrekventovanejšie 

výrazy súhlasu, nesúhlasu, istoty, 

pochybnosti (áno/nie, hádam, asi, 

možno...), 

používať častice a citoslovcia v ústnej 

a písomnej komunikácii, 

častice a citoslovcia 

Slohová zložka                              
Žiak na konci 4. ročníka základnej 

školy vie/dokáže: 

  



Umelecký a vecný text       

Vymýšľame príbeh 
5 

vysvetliť pojem umelecký a vecný 

text, 

prakticky rozoznať umelecký a vecný 

text, 

vysvetliť pojem kľúčové slová,  

identifikovať kľúčové slová v 

umeleckom a vecnom texte,  

porozprávať prostredníctvom 

kľúčových slov krátky príbeh,  

napísať osnovu,  

zreprodukovať text podľa napísanej 

osnovy, 

napísať krátky umelecký text, 

napísať krátky vecný text, 

umelecký a vecný text   

kľúčové slová 

osnova v umeleckom a 

náučnom texte (písomne) 

tvorivé písanie 

Diskusia                                                               

Pripravujeme rozhovor 
4 

vysvetliť pojem diskusia, 

diskutovať na určitú tému vybratú 

učiteľom/žiakom, 

vysloviť a obhájiť si vlastný názor v 

diskusii, 

dodržiavať pravidlá spoločenského 

správania počas diskusie, 

primerane riešiť umelo vytvorenú 

konfliktnú situáciu, 

prejaviť vlastný  názor  primeraným  

spôsobom a primeranými jazykovými 

prostriedkami na konfliktnú situáciu, 

poznať niektoré stratégie riešenia 

konfliktu, 

diskusia                                                                    

názor 



Opis 5 

opísať podľa predlohy osobu, 

vymenovať charakteristické  črty 

opisovanej osoby: vonkajšie, 

vnútorné (charakterové), 

opísať osobu podľa živého modelu 

(spolužiaka, učiteľa), 

v opise použiť jednoduché vety, 

súvetia a prirovnania, 

opis osoby (ústne, písomne) 

Interview 2 

vysvetliť pojem interview, 

písomne koncipovať jednoduché 

otázky a odpovede ako koncept k 

interview, 

zrealizovať so spolužiakmi interview 

o aktuálnej udalosti, 

interview (cielený rozhovor) 

Rozprávame, o čom sme čítali 6 

zreprodukovať ústne a písomne 

kratší prečítaný text, 

dodržiavať časovú postupnosť deja, 

napísať dejovú postupnosť 

rozprávania, 

písomne priradiť správne nadpisy k 

dejovej osnove, 

reprodukcia rozprávania 

časová postupnosť deja 

Zo školských lavíc 2 

vlastnými slovami charakterizovať 

plagát, 

rozlíšiť, na aké účely sa plagát 

používa, 

vytvoriť jednoduchý plagát k 

plagát 



aktuálnej udalosti. 

Čítanie a literárna výchova   
Žiak na konci 4. ročníka základnej 

školy vie/dokáže: 

  

  

10 

čítať náučný text s porozumením, 

identifikovať informácie uvedené 

priamo v texte, 

tvoriť otázky k informáciám 

uvedeným priamo v texte, 

identifikovať informácie uvedené v 

texte nepriamo, 

tvoriť otázky k informáciám 

uvedeným v texte nepriamo, 

náučná literatúra 

  

5 

identifikovať v texte diagramy a 

grafy, 

prečítať diagramy a grafy v náučnom 

texte, 

určovať podľa diagramu alebo grafu 

pomerné zastúpenie jednotlivých 

položiek, 

diagramy a grafy 



  

30 

v texte navzájom odlíšiť umeleckú a 

náučnú literatúru, 

čítať umelecký  text  samostatne, s 

dôrazom na správnu  výslovnosť, 

dikciu, artikuláciu,  

naspamäť zarecitovať jednu/viac 

básní, 

predniesť kratšie prozaické dielo, 

umelecká literatúra 

  

10 

charakterizovať divadlo, divadelnú 

hru, 

účinkovať v divadelnej hre, ktorú 

nacvičí učiteľ so žiakmi v triede, v 

škole, 

dbať na výrazný prednes priamej reči 

v dramatických textoch, 

poznať spoločenské pravidlá 

správania sa v divadle, 

divadlo, divadelná hra 



  

15 

charakterizovať pojmy rozhlas, 

televízia, film, kino a vzájomne ich 

odlíšiť, 

poznať názvy detských literárnych 

diel (rozprávok), ktoré boli 

sfilmované, 

rozprávať obsah detského filmu, 

ktorý žiakov najviac upútal,  

vymenovať hlavné postavy z 

detského filmu, 

opísať vzťahy medzi filmovými 

postavami, 

poznať spoločenské pravidlá 

správania sa v kine, 

rozhlas, televízia, film, kino 

prepojenie literatúry s filmovou, 

televíznou a divadelnou tvorbou 

  

10 

vysvetliť pojem dialóg, poznať koľko 

osôb na ňom participuje,  

identifikovať dialóg v texte a prečítať 

ho s porozumením, 

zrealizovať dialóg so spolužiakom, 

použiť primeranú gestikuláciu, 

mimiku, 

dialóg 

mimojazykové prostriedky 

(gestikulácia, mimika)  

  3 
vysvetliť pojem kapitola, 

rozoznať v knihe kapitoly, 

kapitola 



  

10 

vysvetliť pojem bájka, 

vyhľadať bájky z rôznych zdrojov 

(kníh, internetu), 

čítať bájku so zameraním na výrazný 

prednes priamej reči, 

pokúsiť sa o dramatizáciu bájky, 

vlastnými slovami hovoriť 

ponaučenie vyplývajúce z bájky, 

poznať mená autorov bájok 

slovenskej a svetovej literatúry, 

bájka 

bájka v svetovej literatúre (Ezop) 

bájka v slovenskej literatúre (J. Záborský) 

  

3 

vysvetliť pojem komiks, 

čítať komiks so zameraním na dejovú 

postupnosť, 

zoradiť obrázky podľa dejovej 

postupnosti, 

nakresliť samostatne alebo za 

pomoci spolužiakov krátky komiks a 

napísať k nemu výstižný text, 

komiks 

dejová postupnosť v komikse                              

(text umiestnený v bublinách, uprostred 

textu,       na okrajovej časti obrázku) 

  

3 

charakterizovať vlastnými slovami 

pojmové mapy, 

samostatne porozprávať o danej 

téme prostredníctvom pojmovej 

mapy, 

tvoriť v skupine pojmové mapy 

výberom z ponuky slov, slovných 

spojení. 

pojmové mapy 

 



Predmet: Anglický jazyk 

 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

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 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

Spôsobilosti, funkcie a jazyková dimenzia 

Rodina a spoločnosť 15 - priradiť čísla k ich písaným tvarom 

- pomenovať miesta v prírode 

 

- rozumieť uvedeným slovesám 

- vedieť pomenovať jednotlivé činnosti, 

ktoré robíme vo voľnom čase 

- rozumieť vetám opisujúcim 

jednoduché zvyky rodiny 

- povedať svoj denný režim  

- opýtať sa Aká dlhá je rieka, a pod. 

- pomocou predložiek opísať, kde sa 

niečo nachádza 

- rozumieť príslovke vo vete 

 

Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 

situáciou 

- slušne sa pozdraviť, odpovedať na pozdrav, 

rozlúčiť sa 

Výslovnosť: 

metódou opakovania si osvojujú správnu 

výslovnosť  

Lexika:  

- čísla do 100 

- džungľa, jaskyňa, hora, rieka, vodopád, 

oceán, ostrov 

- zvyky rodiny: spievať, tancovať, hrať športy, 

hrať sa puzzle, hrať sa stolné hry, 

- denný režim: ukladanie sa na spanie, 

vstávanie, raňajkovanie, obliekanie sa, čistenie 



zubov, a pod. 

- dopravné prostriedky: autobus, vlak, bicykel, 

motorka, metro, lietadlo 

- otázka How... 

Gramatika: 

- predložky nad, pod 

- príslovka príliž 

- prídavné mená: ďaleký, ťažký, starý 

Zvieratá 12 -identifikovať známe slová 

- správne pomenoval zvieratá na 

obrázku (všetky) 

- správne vymenoval typické domáce 

zvieratá (aspoň 5) 

 

- vedieť vymenovať hmyz (aspoň 3) 

- vymenoval aspoň 4 činnosti 

Vypočuť si a podať informácie 

-informovať sa 

Vybrať si z ponúkaných možností 

-identifikovať, opísať 

Lexika – slovná zásoba divoko žijúce zvieratá: 

tiger, slon, lev, a pod. 

-slovná zásoba domáci miláčikovia 

-slovná zásoba domáce zvieratá: krava, sliepka, 



- správne doplnil do vety kde bývajú 

- vymenoval ročné obdobia 

 

- správne opísal vlastnosti zvierat 

pomocou prídavných mien 

- správne utvoril množné číslo od 

jednotlivých podstatných mien 

- rozumel príslovke vo vete 

ovca, kôň, kačka, osol 

- hmyz: lienka, húsenica, lúčny koník, mravec, 

motýľ, komár 

-  delenie na veľké a drobné 

- ročné obdobia 

- prídavné mená: ostrý, široký, silný,  

Gramatika: 

- podstatné mená: tvorenie množného čísla 

- spojka because, opyt. zámeno why 



Škola a vzdelávanie 15 

 

- 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 

-identifikovať známe slová 

-porozumieť a zapamätať si jednoduché 

slová a vety na známe témy 

Výslovnosť: 

metódou opakovania si osvojujú správnu 

výslovnosť  

Lexika: 

- pokyny v triede: sadni, vstaň, uprac, buď 

ticho, ukáž, píš, kresli, poď sem, zotri tabuľu, 

daj si veci do tašky 

- otázky: Ako sa voláš, Koľko máš rokov, Aký je 

tvoj obľúbený predmet 

- abeceda a hláskovanie 

- dni v týždni: pondelok, utorok, ... 

- frazeol. spojenia: I`m good at, I`m not good 

at, 

My favourite hobby is... 

Gramatika: 

Zámená : on, ona, to, oni 

Slovesá: rozdiel 3. osoby 

Modálne sloveso can 

Voľný čas a záľuby 10 -identifikovať známe slová 

- pýtať sa jednoduché otázky z oblasti 

Vypočuť si a podať informácie 



jeho každodenného života a osobných 

záujmov 

-odpovedať na jednoduché otázky 

z oblasti jeho každodenného života 

a osobných záujmov 

 

-informovať sa 

Vybrať si z ponúkaných možností 

-identifikovať, opísať 

Lexika – slovná zásoba hračky 

slovesá: hľadať, skákať, behať, liezť, plávať, 

kresliť, robiť karate, stavať modely, hrať futbal, 

a pod. 

 

Gramatika – sloveso to be – tvorenie otázok 

a odpovedí, tretia osoba množného čísla 

Oblečenie 12 - odpovedať na jednoduché otázky  

- opýtať sa jednoduchými otázkami 

- správne identifikovať oblečenie na 

obrázkoch 

- správne opísať fotku 

- správne pomenovať všetky činnosti 

ľudí na obrázku 

- rozlíšiť jednotlivé slovesá 

 

Vybrať si z ponúknutých možností 

-identifikovať, opísať 

Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám 

alebo povinnostiam 

-vyjadriť príkaz 

Lexika: 

- časti oblečenia: tričko, sveter, pulover, sako, 

kraťasy, nohavice, rifle, topánky, tenisky 

- slovesá: nosiť, mať 



Gramatika: 

- prídavné mená: dlhý, krátky, malý, veľký 

- sloveso mať (vlastniť) 

- predložky na, v  

- prítomný čas priebehový 

- modálne sloveso musieť 

Moja krajina a moje mesto 15 - identifikovať známe slová 

- vymenovať miesta v meste 

- pomenovať dopravné prostriedky 

- opísať obrázok s jednoduchou väzbou 

- identifikovať dopravné prostriedky 

- vyjadriť celou vetou kto a kde sa ako 

dopraví 

- pomenovať druhy obydlí 

- identifikovať typické obydlia pre 

jednotlivé krajiny (štáty) 

Vypočuť si a podať informácie 

-informovať sa, začleniť informáciu 

Vybrať si z ponúknutých možností 

-identifikovať 

Lexika – slovná zásoba mesto 

-slovná zásoba krajina 

- miesta v meste: stanica, nákupné centrum, 

plaváreň, štadión, pláž 

- dopravné prostriedky: autobus, auto, vlak, 

metro, helikoptéra, a pod. 

- druhy obydlí: dom, byt, loď, stan, a pod. 

Gramatika – opisná väzba there is – tvorenie 

kladnej, zápornej vety, otázky a krátkych 



odpovedí  

- prítomný čas jednoduchý – 3. os. 

Výživa a zdravie 12 - pomenovať jednotlivé druhy jedál 

- vytvoriť jednoduchý jedálny lístok 

- opísať činnosti vykonávané v kuchyni 

- opýtať sa koľko čoho potrebujeme, 

kde to je? 

- opýtať sa na jednotlivé činnosti 

- vedieť pomenovať nábytok v kuchyni 

 

Vypočuť si a podať informácie 

-informovať sa, začleniť informáciu 

Vybrať si z ponúknutých možností 

-identifikovať 

Lexika : názvy jedál: paprika, mrkvy, zemiaky, 

cibuľa, fazuľa, paradajka, keksy, hamburger, 

hranolky, sendvič, palacinky, ... 

- činnosti: krájať, rezať, variť, ochutnávať, 

umývať, čistiť 

- kuchynské zariadenie: linka, skriňa, 

chladnička, misa, panvica 

Gramatika: - sloveso like/likes, don’t like, 

doesn’t like 

- How much /how many 

Sviatky 8 - vyhľadať známe slová a základné 

slovné spojenia 

- správne odpísať slová, krátke vety 

- správne blahoželať 

Vybrať si z ponúkaných možností 

-identifikovať, opísať 

Lexika:  



- základná slovná zásoba 

- rozširujúca:  

- prajem veselé Vianoce, šťastný Nový rok 

- rozširujúca: veľkonočný pochod, košík,  

- prajem veselú Veľkú noc, jar 

základná slovná zásoba: duch, kostra, príšera, 

ježibaba, zvuky, noc, 

strašidelný zámok, tekvicové lampáše 

- frazeol. spojenia: I`m scared of, I`m not 

scared of 

 

  



Predmet: Matematika 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

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 

Sčítanie a odčítanie prirodzených 

čísel v číselnom obore do 10 000 

33 Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

  

aktívne v komunikácii používať pojmy 

sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, 

rozdiel, 

sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel 

sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti, pamäťové sčítanie a odčítanie: 

pri riešení úloh využiť komutatívnosť 

sčítania, 

sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, 

tisícok 

písomne sčítať dve prirodzené čísla 

(algoritmus písomného sčítania), 

pričítanie celej desiatky, stovky, tisícky k 

trojcifernému (štvorcifernému) číslu 

písomne odčítať dve prirodzené čísla 

(algoritmus písomného odčítania), 

odčítanie jednociferného čísla, celej desiatky, 

stovky, tisícky od trojciferného (štvorciferného) 

čísla 

písomne sčítať tri a viac prirodzených čísel, komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na 

propedeutickej úrovni) 

sčítať a odčítať prirodzené čísla s využitím algoritmus písomného sčítania a odčítania dvoch 



kalkulačky prirodzených čísel bez prechodu i s prechodom 

cez základ 10 
vyriešiť jednoduché úlohy na sčítanie 

(odčítanie) so zátvorkami, 
sčítanie troch a viacerých prirodzených čísel 

vyriešiť jednoduché rovnice, sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky 

vyriešiť jednoduché slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie, 

zátvorky, význam zátvoriek, počítanie úloh so 

zátvorkami, sčítanie a odčítanie so zátvorkami 

vyriešiť zložené slovné úlohy, sčítanie a odčítanie so zátvorkami 

sformulovať text slovnej úlohy k 

numerickému príkladu 

rovnice (na propedeutickej úrovni) 

jednoduché slovné úlohy na sčítanie:           určiť 

súčet, ak sú dané sčítance                         zväčšiť 

dané číslo o niekoľko jednotiek vyriešiť slovné úlohy s využitím 

zaokrúhlenia prirodzených čísel, 

jednoduché slovné úlohy na odčítanie:            

určiť rozdiel dvoch čísel 

zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek      

porovnať rozdielom 

zložené slovné úlohy typu: a + b + c, a – b – c, a – 

(b + c), (a + b) – c, a + (a + b), a + (a – b) 



odhadnúť výsledok úlohy, odhad, približne, presne 

vyriešiť primerané slovné úlohy s 

neprázdnym prienikom 

slovné úlohy s neprázdnym prienikom 

elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie 

textu slovnej úlohy s porozumením, zápis, 

grafické znázornenie slovnej úlohy, formulácia  a 

vyriešenie matematickej úlohy, kontrola 

správnosti riešenia, odpoveď matematizácia 

reálnej situácie 

pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade 

potreby jednotlivé elementy postupu 

riešenia, 

zmatematizovať primerané reálne situácie. 

Násobenie a delenie prirodzených 

čísel 

33 vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore 

násobilky do 100 spamäti, 

násobenie a delenie použitím 

zautomatizovaného spoja 

aktívne v komunikácii používať pojmy 

činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel, 

činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel 

zväčšiť (zmenšiť) dané číslo niekoľkokrát, niekoľkokrát viac, niekoľkokrát menej 

pri riešení úloh využiť komutatívnosť 

násobenia, 

komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na 

propedeutickej úrovni) 

vynásobiť a vydeliť prirodzené číslo 10, 100 

a 1000, 

násobenie a delenie číslami 10, 100 a 1000 



vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie 

a delenie v obore násobilky, 

rovnica (na propedeutickej úrovni) 

vyriešiť jednoduché úlohy na násobenie 

(delenie) so zátvorkami, 

okrúhle zátvorky, význam zátvoriek počítanie 

úloh so zátvorkami 

vyriešiť jednoduché slovné úlohy na 

násobenie a delenie prirodzených čísel v 

obore násobilky do 100, 

jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet 

viacerých rovnakých sčítancov                zväčšiť 

dané čísla niekoľkokrát               rozdeliť dané číslo 

na daný počet rovnako veľkých častí (delenie na 

rovnaké časti) rozdeliť dané číslo na čísla danej 

veľkosti (delenie podľa obsahu)                           

zmenšiť dané číslo niekoľkokrát 

porovnať podielom 

vytvoriť slovné úlohy k danému 

numerickému príkladu na násobenie a 

delenie v obore násobilky do 100, 

vyriešiť slovné úlohy na priamu úmernosť, priama úmernosť (na propedeutickej úrovni) 

vyriešiť zložené slovné úlohy, zložené slovné úlohy typu: a + a . b, a + a : b, a . b 

+ c, a . b + c . d 



zmatematizovať primerané reálne situácie, matematizácia reálnej situácie 

pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade 

potreby jednotlivé elementy postupu 

riešenia, 

elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie 

textu slovnej úlohy, s porozumením, zápis, 

grafické znázornenie slovnej úlohy, formulácia a 

vyriešenie matematickej úlohy, kontrola 

správnosti riešenia, odpoveď 

znázorniť na primeranom geometrickom 

modeli danú časť celku (polovicu, tretinu, 

štvrtinu, ...). 

geometrické modely zlomkov: úsečkový model, 

kruhový model, obdĺžnikový model (na 

propedeutickej úrovni) 

Geometria a meranie 33 premeniť jednotky dĺžky (aj zmiešané), premena jednotiek dĺžky (mm, cm, dm, m, km) 

identifikovať a pomenovať mnohouholník 

(štvoruholník, päťuholník, ...), 

zmiešané jednotky dĺžky, premena zmiešaných 

jednotiek dĺžky 

vymenovať vrcholy a strany 

mnohouholníka (trojuholníka, štvorca a 

obdĺžnika, štvoruholníka, päťuholníka, ...) 

mnohouholník, označenie mnohouholníka 

(ABCD, ABCDE,...) 

označiť vrcholy mnohouholníka vrchol a strana trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, 



(trojuholníka, štvorca a obdĺžnika, 

štvoruholníka, päťuholníka, ...), 

štvoruholníka, päťuholníka, označenie vrcholov 

mnohouholníka veľkými tlačenými písmenami 

vyznačiť protiľahlé i susedné strany štvorca 

a obdĺžnika, 

protiľahlé a susedné strany, uhlopriečka 

štvorci a obdĺžniku vyznačiť uhlopriečky, 

popísať vlastnosti rovinných geometrických 

útvarov (trojuholník, štvorec, obdĺžnik), 

vlastnosti rovinných geometrických útvarov: 

počet strán, počet vrcholov, dĺžky susedných a 

protiľahlých strán 

rozlíšiť, pomenovať kruh a kružnicu kruh, kružnica, kružidlo časti kružnice (kruhu) a 

ich označovanie: polomer (r), priemer (d, ø), 

stred (S) rysovanie kružnice (kruhu):                s 

ľubovoľným stredom a ľubovoľným polomerom s 

daným stredom a ľubovoľným polomerom so 

stredom a daným polomerom 

určiť, vyznačiť a pomenovať v kružnici 

(kruhu) stred, polomer, priemer 

narysovať kružnicu (kruh) pomocou 

kružidla 

odmerať dĺžky strán trojuholníka, štvorca, 

obdĺžnika (s presnosťou na milimetre), 

dĺžka strany trojuholníka, štvorca a obdĺžnika 

rysovanie ľubovoľného trojuholníka rysovanie 



trojuholníka, ak sú dané dĺžky jeho strán 

narysovať trojuholník a pomenovať jeho 

vrcholy, 

určiť súčet dvoch a viacerých úsečiek 

graficky a numericky 

súčet, rozdiel dĺžok úsečiek; násobok dĺžky 

úsečky 

určiť rozdiel dvoch úsečiek graficky a 

numericky, 

určiť násobok úsečky graficky a numericky 

vypočítať obvod trojuholníka, štvorca a 

obdĺžnika ako súčet dĺžok strán 

obvod štvorca, obdĺžnika a trojuholníka (na 

propedeutickej úrovni) ako súčet dĺžok strán 

vytvoriť z kociek rôzne stavby podľa plánu, 

vytvoriť a slovne opísať vlastnú stavbu z 

kociek, nakresliť plán stavby z kociek 

Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické 

33 vytvoriť pravdivé (nepravdivé) tvrdenie, zdôvodnenie rozhodnutia o pravdivosti 

(nepravdivosti) tvrdenia,zložené výroky s 

použitím spojok a, i, aj, tiež, zároveň, alebo (na zdôvodniť pravdivosť (nepravdivosť) 



matematické myslenie tvrdenia, propedeutickej úrovni) pravdivosť (nepravdivosť) 

zloženého výroku 

vyriešiť slovné úlohy na výrokovú logiku, slovné úlohy na výrokovú logiku 

vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na 

sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 10 

000, 

nepriamo sformulované úlohy 

vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou 

motiváciou 

slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na 

úrovni manipulácie a znázorňovania) 

zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje 

rôznymi spôsobmi, 

časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj stĺpcový graf, 

údaje v stĺpcovom grafe, legenda aplikačné úlohy 

numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti 
z daných údajov vytvoriť prehľadnú 

tabuľku, 

popísať časti tabuľky, orientovať sa v 

tabuľke 

doplniť do tabuľky chýbajúce údaje, 



orientovať sa v stĺpcovom grafe, 

dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového 

grafu 

vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s 

orientáciou v tabuľke alebo v stĺpcovom 

grafe, 

vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s 

orientáciou v čase, 

vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti. 

 

 

  



Predmet: Informatika 

 

Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

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: Informatika 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Reprezentácie a nástroje –                   

práca s grafikou 

3 Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

Pojmy: oblasť, animácia                      

Vlastnosti a vzťahy: animácia ako postupnosť 

obrázkov                                              Procesy: 

kreslenie čiary, úsečky, obdĺžnika, štvorca, 

oválu, kruhu, pou- žívanie výplne, farby, 

palety farieb, nastavovanie hrúbky čiary, 

omaľovanie, pečiatkovanie, dokresľovanie, 

kreslenie základných geometrických tvarov, 

označovanie, presúvanie a kopírovanie 

oblasti, spustenie a zastavenie animácie, 

krokovanie a prepínanie sa medzi obrázkami 

animácie, kreslenie obrázkov animácie 

použiť konkrétne nástroje editora na 

tvorbu a úpravu obrázkov a animácií, 

nájsť, odhaliť a opraviť chyby pri úprave 

obrázkov aj animácií. 

Reprezentácie a nástroje –                 

práca s textom 

3 použiť konkrétne nástroje editora na 

tvorbu a úpravu textu, 

Pojmy: malé a veľké písmeno, znak, slovo, 

veta, symboly, číslica, znaky, ako písmená, 

číslice, špeciálne znaky a symboly.       

Vlastnosti a vzťahy: slovo ako skupina 



písmen, veta ako skupina slov, odsek ako 

skupina viet, medzery a oddeľovače, obrázok 

a text, formátovanie textu, písmo + typ, 

veľkosť, hrúbka a farba písma (t.j. 

zvýraznenia), 

zarovnanie odseku, text ako postupnosť 

znakov, 

zašifrovať a rozšifrovať text podľa 

jednoduchých pravidiel (reprezentovať 

znaky a slová). 

Procesy: písanie na klávesnici, opravovanie, 

mazanie, výmena slov, vkladanie obrázkov   

(cez schránku), vloženie a odstránenie 

medzery (z chybného textu)  

Reprezentácie a nástroje – práca        s 

príbehmi 

3 použiť konkrétne nástroje editora na 

tvorbu a úpravu príbehov. 

Pojmy: snímka                                                   

Vlastnosti a vzťahy: snímky a ich poradie 

Procesy: vytváranie príbehov, vloženie novej 

snímky, vloženie textu, vloženie obrázka, 

spustenie a zastavenie                      

Reprezentácie a nástroje – práca        s 2 
použiť konkrétne nástroje na prehratie 

Pojmy: zvuk, hlas, hudba, prehrávač zvukov, 



multimédiami zvukov, video, prehrávač videa Vlastnosti a vzťahy: 

hlasitosť zvuku Procesy: prehrávanie, 

spustenie a zastavenie zvuku, nastavenie 

hlasitosti, spustenie prehrávanie a 

zastavenie videa 

použiť konkrétne nástroje na prehratie 

videa. 

Reprezentácie a nástroje – informácie 2 
zakódovať informáciu podľa pokynov do 

konkrétnej reprezentácie, 

Vlastnosti a vzťahy: vzťahy medzi 

jednotlivými typmi informácie, text  a grafika 

dekódovať informáciu z jednoduchých 

reprezentácií, 

zvoliť si nástroj z danej skupiny nástrojov 

pre danú konkrétnu 

situáciu, problém. 

Reprezentácie a nástroje – štruktúry 2 orientovať sa v jednoduchej štruktúre – 

vyhľadávať a získavať informácie z 

jednoduchej štruktúry podľa zadaných 

kritérií, 

Pojmy: postupnosť, tabuľka (v zmysle 

frekvenčná a kódovacia tabuľka, slovník, 

mriežka), riadok, stĺpec                       

Vlastnosti a vzťahy: poradie objektov, pozícia 

v postupnosti, pozícia objektov v tabuľke, 

význam postupnosti a tabuľky                

Procesy: práca s grafovými štruktúrami           

(s mapou, labyrintom, sieťou), zapisovanie, 

vyhľadávanie v jednoduchej štruktúre 

organizovať informácie do štruktúr – 

podľa zadania vytvárať jednoduché 

štruktúry údajov, podľa konkrétnych 



jednoduchých pravidiel 

manipulovať so štruktúrami údajov, 

interpretovať údaje zo štruktúr – 

prerozprávať informácie z jednoduchej 

štruktúry vlastnými slovami. 

Komunikácia a spolupráca – práca     s 

webovou stránkou 

2 
použiť nástroje na prezeranie webových 

stránok, 

Pojmy: webová stránka, odkaz, prehliadač 

Vlastnosti a vzťahy: adresa stránky 

identifikuje konkrétnu stránku a súvisí s jej 

obsahom a zobrazením, odkazy ako 

prepojenia na webové stránky a súbory, 

prehliadač ako nástroj na zobrazovanie 

webových stránok Procesy: orientácia na 

webovej stránke, medzi webovými 

stránkami, používanie odkazov na iné 

webové stránky, návrat na predchádzajúcu 

navštívenú stránku 

získať informácie z webových stránok. 

Komunikácia a spolupráca – 1 
vyhľadať a získať informáciu na zadaných 

Pojmy: vyhľadávač                               Procesy: 



vyhľadávanie na webe stránkach internetu, vyhľadávanie obrázkov na zadaných 

stránkach, vyhľadávanie v mapách na 

internete diskutovať o výsledkoch vyhľadávania, 

posúdiť správnosť výsledku. 

Komunikácia a spolupráca – práca     s 

nástrojmi na komunikáciu 

2 zostaviť a posielať správu danému 

príjemcovi prostredníctvom 

konkrétneho e-mailového nástroja, 

Pojmy: správa, email, e-mailová adresa, kôš 

Vlastnosti a vzťahy: e-mail ako správa pre 

adresáta, adresát, e–mail a program na 

prácu s e-mailom                                                 

Procesy: zadanie adresy, predmetu správy, 

napísanie emailu, odoslanie emailu, prijatie 

emailu, vymazanie emailu, dodržiavanie 

netikety 

nájsť a zobraziť prijatú správu od 

konkrétneho odosielateľa 

prostredníctvom konkrétneho                      

e-mailového nástroja, 

zhodnotiť správnosť e-mailovej adresy. 

Algoritmické riešenie problémov – 

analýza problému 

1 navrhnúť riešenie, vyjadriť plán riešenia, Vlastnosti a vzťahy: pravda – nepravda, platí 

– neplatí, áno/alebo/nie (neformálne)         

Procesy: idea sekvencie príkazov, 

rozhodovanie o pravdivosti tvrdenia 

rozhodnúť sa o pravdivosti/nepravdivosti 

tvrdenia (výroku), 

vybrať prvky alebo možností podľa 

pravdivosti tvrdenia, 

uvažovať o rôznych riešeniach. 



Algoritmické riešenie problémov – 

interaktívne zostavovanie riešenia 

1 riešiť problém priamym riadením 

vykonávateľa (napr. robot, korytnačka), 

Vlastnosti a vzťahy: priamy príkaz – akcia 

vykonávateľa                                       Procesy: 

riadenie vykonávateľa v priamom režime, 

používať jazyk vykonávateľa aplikovať elementárne príkazy daného 

jazyka (zo slovníka príkazov) na riadenie 

vykonávateľa. 

Algoritmické riešenie problémov – 

pomocou postupnosti príkazov 

1 riešiť problém skladaním príkazov do 

postupnosti, 

Pojmy: príkaz, parameter príkazu, 

postupnosť príkazov                                               

Vlastnosti a vzťahy: ako súvisí príkaz/poradie 

príkazov a výsledok                             Procesy: 

zostavenie a upravenie príkazu/príkazov, 

vyhodnotenie postupnosti príkazov 

doplniť, dokončiť, modifikovať 

rozpracované riešenie, 

interpretovať postupnosť príkazov, 

vyhľadať chybu v postupnosti príkazov 

Algoritmické riešenie problémov – 

interpretácia zápisu riešenia 

1 realizovať návod, postup, algoritmus 

riešenia úlohy – interpretovať ho, 

krokovať riešenie, simulovať činnosť 

vykonávateľa. 

Procesy: krokovanie 

Algoritmické riešenie problémov – 

hľadanie, opravovanie chýb 

1 vyhľadať chybu vo výsledku po vykonaní 

algoritmu, 

Vlastnosti a vzťahy: chyba ako zlý výsledok, 

chyba v návode                                       



nájsť a opraviť chybu v návode, v zápise 

riešenia, 

Procesy: rozpoznanie chyby 

diskutovať o svojich riešeniach. 

Softvér a hardvér – práca so súbormi a 

priečinkami 

1 uložiť produkt do súboru podľa pokynov Pojmy: súbor, priečinok                           

Vlastnosti a vzťahy: v súbore je uložený 

nejaký obsah, rôzne typy súborov pre rôzne 

typy informácií (súbor s obrázkom, súbor s 

textom) Procesy: vytvorenie, ukladanie 

dokumentov 

otvoriť rozpracovaný produkt zo súboru 

podľa pokynov. 

Softvér a hardvér – práca v operačnom 

systéme 

1 spustiť program/aplikáciu, ukončiť bežiacu 

aplikáciu a otvoriť v nej dokument, 

Pojmy: aplikácia, ikona, okno, pracovná 

plocha                                                                    

Vlastnosti a vzťahy: ikona ako reprezentácia 

programu alebo dokumentu  

prihlásiť sa a odhlásiť sa z 

programu/aplikáci. 

Softvér a hardvér – počítač                  a 

prídavné zariadenia 

1 pracovať so základným hardvérom na 

používateľskej úrovni: ovládať programy 

myšou, písať na klávesnici. 

Vlastnosti a vzťahy: rôzna funkčnosť 

klávesov (písmená, čísla, šípky, enter, 

medzera, shift, delete, diakritika,...) Procesy: 

pohyb, klikanie a ťahanie myšou, ovládanie 

kurzora na obrazovke 



Softvér a hardvér – práca                    v 

počítačovej sieti a na internete 

1 rozlíšiť e-mailovú a webovú adresu. Vlastnosti a vzťahy: internet ako celosvetová 

počítačová sieť 

Informačná spoločnosť – bezpečnosť a 

riziká 

1 diskutovať o rizikách na internete, Procesy: bezpečné správania sa na internete 

aplikovať pravidlá pre zabezpečenie e–

mailu proti neoprávnenému použitiu. 

Informačná spoločnosť – digitálne 

technológie v spoločnosti 

2 diskutovať o digitálnych technológiách, o 

ich kladoch i záporoch 

Pojmy: hry, filmy, hudba                        

Vlastnosti a vzťahy: digitálne technológie 

okolo nás (aj napriek tomu, že na prvý 

pohľad nevyzerajú ako zariadenia s 

procesorom), digitálne technológie ako 

nástroje pre komunikáciu, digitálne 

technológie doma, v škole                                                         

Procesy: používanie nástrojov na vlastné 

učenie sa, zábavu a spoznávanie 

diskutovať o využití konkrétnych nástrojov 

digitálnych technoló- gií pri učení sa iných 

predmetov, diskutovať aj o tom, ako 

pomáhajú učiteľovi – ako pomáhajú 

žiakovi. 

Informačná spoločnosť – legálnosť 

používania 

1 diskutovať o princípoch dodržiavaní 

základných autorských práv. 

Vlastnosti a vzťahy: autorské právo a jeho 

vzťah k autorovi, dielu a použitiu            

Procesy: legálnosť a nelegálnosť používania 

informácií (obrázky, hudba, filmy) 



 

 

  



Predmet: Prírodoveda 

 

Názov predmetu Prírodoveda 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

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: Prírodoveda 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Prírodné spoločenstvá 22 Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

opísať les ako spoločenstvo rastlín a 

živočíchov, ktoré sú vzájomne na sebe 

závislé, 

dub letný, buk lesný, hrab obyčajný, borovica 

lesná, 

vysvetliť život živočíchov v lese, jeleň lesný,medveď hnedý, veverica 

stromová, sova lesná 
opísať spôsob života typických zástupcov 

lesného spoločenstva, 

že rastliny vyžadujú pre svoj život 

rôznorodé podmienky, 

navrhnúť postup skúmania rôznorodosti 

lúčneho porastu, 

zvonček konáristý, rumanček roľný, nevädza 

poľná, lipnica lúčna, čakanka obyčajná 

vysvetliť život živočíchov v lúčnom 

poraste, 

opísať spôsob života typických zástupcov 

lúčneho spoločenstva, 

koník lúčny, čmeľ zemný, križiak obyčajný 



vysvetliť vznik polí obrábaním, obrábanie pôdy, poľné plodiny, 

vysvetliť význam polí pre človeka, 

porovnať pole s lúkou, 

vytvoriť, na základe porovnania poľa s 

lúkou, závery o rôznorodosti rastlinstva, 

vysvetliť život živočíchov na poli, zajac poľný, králik poľný, sokol sťahovavý, 

škrečok poľný 
opísať spôsob života typických poľných 

živočíchov, 

vysvetliť, že rastliny, ktoré žijú v blízkosti 

vodných zdrojov vyžadujú väčšie 

množstvo vody, v inom prostredí by 

neprežili, 

vysvetliť, ako sa vodné rastliny 

prispôsobili životu vo vode, 

vŕba biela, jelša lepkavá, trsť obyčajná, lekno 

biele, 

vysvetliť, že voda je prostredím pre život 

mnohých živočíchov, 

kapor obyčajný, šťuka obyčajná, kačica divá, 

vážka, komár 

uviesť príklady živočíchov žijúcich priamo 



vo vode, 

uviesť príklady živočíchov žijúcich pri 

vode a vodný zdroj je pre nich zdrojom 

potravy, 

uviesť príklady živočíchov, ktoré 

potrebujú vodu len na rozmnožovanie, 

že potravový reťazec vyjadruje potravovú 

závislosť jednotlivých organizmov žijúcich 

na určitom území, 

potravové reťazce a potravové siete 

zostaviť na základe informácií, ktoré má 

o organizmoch žijúcich na vybranom 

území, potravový reťazec 

vyhľadať v informačných zdrojoch 

chýbajúce informácie o spôsobe života 

organizmov, 

že niektoré rastliny sú na pokraji 

vyhynutia, preto sú zákonom chránené, 

plesnivec alpínsky, črievičník papučka, bleduľa 

jarná, 



vysvetliť narušenie rovnováhy 

potravového reťazca pri vyhynutí určitej 

rastliny, 

vysvetliť, čo sa môže stať, ak úplne 

vyhynie niektorý živočíšny druh, 

rys ostrovid,vydra riečna, medveď hnedý 

uvažovať o vzťahoch medzi rastlinami, 

živočíchmi a prostredím. 

Človek 22 že vdychovaný vzduch sa od 

vydychovaného odlišuje tým, že 

obsahuje menej kyslíka a viac oxidu 

uhličitého, 

dýchanie, spotreba kyslíka, pľúca 

že pri zvýšenej námahe potrebuje človek 

viac energie (potravy) aj kyslíka (dýcha 

rýchlejšie), 

že vo vydychovanom vzduchu sa 

nachádza veľa vody v podobe vodnej 

pary, 



vysvetliť proces dýchania, 

zakresliť proces dýchania, 

navrhnúť postup, ako zistiť, či človek 

dýcha, 

že so vzduchom sa do organizmu môžu 

dostať aj nečistoty alebo pôvodcovia 

ochorení, 

kvapôčková infekcia a pôvodcovia ochorení, 

kašeľ, kýchanie 

 

  



Predmet: Vlastiveda 

 

Názov predmetu Vlastiveda 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

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: Vlastiveda 

Tematický celok 

Počet 

hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Slovensko  15 vyjadriť vlastnými slovami, čo je mapa,  vlastivedná mapa Slovenska, 

identifikovať znaky na mape (farby, 

tvary), 

znaky na mape a v legende, svetové strany na 

mape, poloha miestnej krajiny na Slovensku, 

význam modrej, hnedej a zelenej farby na mape 

odmerať podľa nakreslenej (grafickej) 

mierky vzdialenosti na mape, 

kreslená mierka 

ukázať polohu Slovenska na mape sveta 

a Európy, 

Tatry, Nízke Tatry, Pieniny, Malá Fatra, Veľká 

Fatra, Poľana, Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, 

Slovenské Rudohorie, Podunajská nížina, 

Východoslovenská nížina, Záhorská nížina, Váh, 

Dunaj, Hron, Dunajec, Demänovské jaskyne, 

Domica 

listnaté, zmiešané a ihličnaté lesy, TANAP 

ukázať na mape Slovenska svoju obec, 

Objavné cesty po Slovensku 41 porozprávať o ceste od Tatier k Dunaju 

(Bratislavy) a jej jednotlivých zastávkach 

(Poprad, Nízke Tatry, Ružomberok, 

Martin, Orava, Veľká Fatra, Malá Fatra, 

Kysuce, Žilina, Súľovské vrchy, 

Trenčín, Piešťany, Trnava, Malé Karpaty, 

Záhorie) – „Čítanie z mapy = prstom po 



mape“, 

pátrať po obrazovom materiáli 

(internet, médiá) z cesty a interpretovať 

ho, 

pamiatky (UNESCO) Slovenska (Bardejov, 

Vlkolínec, Banská Štiavnica s okolím, Spišský hrad 

a okolie, jaskyne Slovenského 

krasu, bukové lesy Východných Karpát, Levoča, 

drevené kostolíky) 

Bratislava, Košice, Trnava 

odlíšiť na ceste od Tatier k Dunaju tri 

známe pohoria a tri kotliny, 

prerozprávať dve povesti (legendy) z 

cesty od Tatier k Dunaju, 

porozprávať o ceste od Dunaja po 

Hornád (z Bratislavy do Košíc) cez Nitru, 

Hornú Nitru, Podunajsko a Pohronie a o 

zastávkach v Banskej Štiavnici, Kremnici, 

Zvolene, Banskej Bystrici, Poľane, 

Lučenci, Rožňave a Slovenskom 

Rudohorí – „Čítajú z mapy = prstom po 

mape“, 

Bratislavský hrad, Devín, Trenčiansky hrad, 

Bojnický zámok a zoo, Dunaj, Nitriansky hrad, 

Žilina, Kysuce, Martin, Strečno, Orava, 

Oravský hrad a priehrada, Horehronie, Banská 

Bystrica, Zvolenský zámok, Spiš, Poprad, Prešov 



prerozprávať dve povesti (legendy) z 

cesty od Dunaja po Hornád, 

opísať výlet od Hornádu po Dunajec        

(z Košíc po Dunajec) cez Michalovce, 

Zemplín, Humenné, Vihorlat, Bardejov, 

Nízke Beskydy, Prešov, Šariš, Levoču, 

Slovenský raj, Spiš - „Čítanie z mapy = 

prstom po mape“, 

prerozprávať dve povesti (legendy) z 

cesty po hradoch na východe Slovenska 

identifikovať päť najvýznamnejších 

kultúrnohistorických pamiatok 

Slovenska na mape 

Konštantín (Cyril) a Metod, Svätoplukove prúty, 

vpády Tatárov a Turkov, Mária Terézia, Ľudovít 

Štúr, prvá svetová vojna, Milan Rastislav Štefánik, 

Tomáš Garrigue Masaryk, druhá svetová vojna, 

samostatná Slovenská republika, naše štátne 

symboly vytvoriť zoznam desiatich prírodných 

divov Slovenska, 

rozlíšiť pomocou mapy najvýznamnejšie 



cesty Slovenskom, 

zistiť na obrázkoch, ako sa krajina 

Slovenska menila (historické obrazy), 

vytvoriť plán cesty po Slovensku. 

 

  



Predmet: Etická výchova 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

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 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

  

Postoje a spôsobilosti v medziľudských 

vzťahoch 
6 

opísať rozdiely správania medzi 

chlapcami a dievčatami, 

rozpoznať vhodné  a nevhodné  

správanie  voči  osobám  opačného 

pohlavia, 

rozpoznať situácie, kde je potrebné 

ticho a počúvanie, 

tolerancia a ústretovosť vo vzťahoch 

Zlaté pravidlo mravnosti  

rešpekt a úcta  

rovnoprávnosť mužov a žien 

komunikačné zručnosti v medziľudských 

vzťahoch 

kultivované správanie k osobám opačného 

pohlavia 

Reálne a zobrazené vzory 7 

rozlíšiť  na príkladoch pozitívne i 

negatívne  vplyvy  televízie a iných 

komunikačných prostriedkov, 

uviesť príklady prosociálnych ľudí zo 

svojho okolia, 

vyjadriť svoj názor na prečítanú knihu, 

vzor správania 

komunikačné prostriedky a ich úloha 

prosociálne vzory v okolí dieťaťa 

čitateľský návyk – zdroj prosociálnych vzorov 

Rozvoj tvorivosti a iniciatívy 7 

uviesť príklady vzájomnej užitočnosti, 

vymenovať iniciatívy, kde môže 

preukázať svoj vzťah k ochrane prírody a 

životného prostredia, 

pripraviť s i iniciatívy na ochranu 

prírody, 

záujmy rozvíjajúce osobnosť človeka 

kvality človeka využité pre spoločné dobro 

tvorivosť,  iniciatívnosť  a vytrvalosť  pri riešení  

každodenných problémov 



Dohovor o právach dieťaťa 7 

vymenovať päť práv dieťaťa, 

rozpoznať, ktoré práva dieťaťa sa 

dodržujú alebo porušujú v jeho 

prostredí, 

vysvetliť potrebu solidarity s deťmi, 

ktoré  dlhodobo trpia nedodržiavaním 

ich práv, 

zapojiť sa do aktivity, ktorá  podporuje 

solidaritu, 

vymenovať päť povinností, ktoré má 

voči iným ľuďom, 

ľudské práva, práva detí 

detská práca 

solidarita a prijatie odlišností 

povinnosti detí vyplývajúce z ich práv 

Náš región - naša vlasť 6 

priradiť svoje bydlisko do lokality 

regiónu,                                               

pomenovať špecifiká, krásy i možnosti 

svojho regiónu,                                

napísať list priateľovi, v ktorom bude 

vykreslený jeho región,                                

zostaviť prezentáciu o svojom regióne, 

navrhnúť akciu na pomoc svojmu 

regiónu. 

dedina, mesto, región                                                

vlasť, Slovensko                                                               

vlastenectvo 

 

  



Predmet: Náboženská výchova - evanjelická 

 

Názov predmetu Náboženská výchova - evanjelická 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

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 4. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:   

V koho verím 10 

zapamätať si znenie 1. článku VVK, 

sformulovať, čo znamená Stvoriteľ 

neba i zeme, 

pamätať si znenie 2. článku VVK, 

vysvetliť pojem Ježiš – Boží Syn, 

uviesť prorokov, ktorí predpovedali 

príchod Pána Ježiša, 

zrekapitulovať okolnosti narodenia 

Pána Ježiša, 

vyrozprávať príbeh utrpenia Pána 

Ježiša, 

vysvetliť,v čom je víťazstvo 

vzkrieseného Pána Ježiša, 

sformulovať, prečo je Pán Ježiš našim 

Spasiteľom, 

opísať zoslanie Ducha Svätého a 

prejavy jeho prítomnosti, 

charakterizovať cirkev a jej službu, 

vysvetliť, čo je hriech, jeho 

pôsobenie na nás, 

Všeobecná viera kresťanská (ďalej len VVK) 

1. článok VVK 

2. článok VVK 

proroctvá o Ježišovi 

narodenie Ježiša 

utrpenie, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša 

poslušnosť, obeť 

Spasiteľ – vykúpenie 

hriech a smrť 

vstúpenie do neba 

misijný príkaz 

Radca – Duch Svätý 

ovocie Ducha v nás  

cirkev ako spoločenstvo veriacich, služba 

uzdravenie 

večný život 



Boh nám dáva svoje Slovo 3 

charakterizovať Bibliu, 

vyjadriť odkaz Biblie pre nás, 

vyhľadať zadané verše v Biblii, 

Biblia 

Božie slovo v našom živote 

Dekalóg 10 

vyrozprávať udalosti vydania 

Dekalógu,pamätať si znenie 10 

Božích prikázaní,vysvetliť význam 1. a 

2. prikázania,uviesťnpríklady 

modiel,porovnať, ako máme a 

nemáme používať Božie 

meno,vysvetliť význam 3. a 4. 

prikázania,obhájiť potrebu 

zúčastňovať sa služieb Božích,opísať 

ideálny vzťah detí a rodičov,vyjadriť, 

ako súvisí ochrana telesného a 

duševného zdravia s 5. 

prikázaním,obhájiť potrebu 

manželskej vernosti a dôsledky 

nevernosti,charakterizovať krádež a 

jej dôsledky,diskutovať o 

pravdovravnosti, ohováraní a 

klamaní,navrhnúť spôsob riešenia 

konfliktov,vysvetliť súvislosť  9. a 10. 

prikázania so 6. a 7. 

prikázaním,vyjadriť súvislosť našej 

neposlušnosti s Božou 

milosťou,porovnať dva typy záchrany 

(medený had a Pán Ježiš Kristus), 

Mojžiš, dosky zákona, Sinajpoznanie Božej vôle a 

poslušnosti prikázaniamodlaHospodin – Jahve, horiaci 

krík, Božie menomedený had – Kristov krížsviatočný 

deňrodičia a detiúcta k životu, šikanovanie, závislosti, 

nepozornosťneopatrnosťsebectvopravdovravnosť, 

klamstvokrádež, chamtivosťzávisťElízeusGécház 



,,Pane, nauč nás modliť sa!“ 10 

charakterizovať modlitbu a jej hlbší 

zmysel,reprodukovať Modlitbu 

Pánovu,vymenovať Božie mená a 

vysvetliť ich význam,opísať vzťah 

človeka k Pánu Bohu ako k 

nebeskému Otcovi,určiť, skrze koho 

prichádza k nám Božie 

kráľovstvo,vysvetliť, ako sa deje 

Božia vôľa,vymenovať, čo všetko 

znamená „chlieb 

každodenný“,obhájiť dôležitosť 

odpúšťania iným,vysvetliť na 

príkladoch, čo je pokušenie a čo 

zlo,navrhnúť spôsoby, ako odolávať 

zlu a bojovať proti nemu,priradiť 

skutočnú moc a slávu Pánu 

Bohu,vysvetliť význam slova amen. 

modlitbamodlitba Pánovaoslovenie – Božie menoúcta, 

rešpektprosbyBožie kráľovstvoZacheus ,odpustenie, 

zmena životapokúšaniediabol, zlo vo svetevíťazstvo 

dobrahodnotaBožie kráľovstvo 

 

  



Predmet: Náboženská výchova - katolická 

 

Názov predmetu Náboženská výchova - katolická 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

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 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

Cesta nádeje 4 

identifikovať prvky, ktoré robia človeka 

jedinečným, 

vysvetliť hodnotu  priateľstva, 

prerozprávať biblický príbeh o Noemovej 

arche, 

opísať Božiu blízkosť cez biblické postavy 

Noema, Abraháma a Mojžiša, 

cesta k sebe – som jedinečný 

cesta k druhým – budovanie vzťahov 

cesta do sveta, v ktorom žijem (Noemova 

archa) 

cesta k Bohu – biblické obrazy Božej blízkosti 



Biblia - slovo o nádeji 10 

rozlíšiť medzi Starým a Novým zákonom, 

identifikovať sa spostojmi nádeje v živote 

biblických postáv, 

reprodukovať biblický príbeh o povolaní 

Gedeona, 

interpretovať jednoduchým spôsobom 

biblické texty proroctiev Micheáša a 

Izaiáša – ako posolstvo nádeje, 

interpretovať biblické  príbehy o Jánovi 

Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie 

očakávanej nádeje na príchod 

Vykupiteľa,                                         

vysvetliť podobenstvá o Božom 

kráľovstve, 

uviesť tri Ježišove zázraky, 

Biblia – Kniha kníh 

zasľúbená zem 

odkrývanie nádeje v živote biblických postáv 

očakávanie Mesiáša 

príchod Mesiáša 

Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo (podobenstvá 

o Božom kráľovstve) 

Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo (Ježišove 

zázraky) 

Nádej presahujúca smrť 6 

opísať rôzne podoby utrpenia a bolesti, 

zreprodukovať biblický príbeh o 

vzkriesení Lazára,                                 

vysvetliť vlastnými slovami pojmy 

vykúpenie a spása,                                 

charakterizovať jednoducho kresťanskú 

vieru vo vzkriesenie a jej dôležitosť, 

vysvetliť pojem súcit,                                 

naplánovať si konkrétnu pomoc 

trpiacemu človeku vo svojom okolí, 

skúsenosť - strachu, dôvery a nádeje                

Bože, kde si? (Jób)                                        smrť 

a nádej (vzkriesenie Lazára)                                        

Ježiš, silnejší ako smrť - vzkriesenie                                     

sviatosť pomazania chorých      



Svedectvo nádeje 7 

vyjadriť dôležitosť úcty k iným cirkvám a 

náboženstvám, 

vnímať odlišnosť chrámov podľa 

vierovyznaní, 

porovnať základné  odlišnosti  

katolíckych  kostolov  podľa  doby, v 

ktorej vznikli, 

vymenovať kresťanské cirkvi na 

Slovensku, 

pomenovať  na  základe  života  svätých  

dva  spôsoby,  ako byť svedkom nádeje, 

rôzne veže 

rôznorodosť vierovyznaní 

kresťanské cirkvi pôsobiace v našej krajine 

(regióne) 

kresťania – nádej pre svet 

Prameň nádeje 6 

zdôvodniť jednoduchým spôsobom 

potrebu modlitby, 

vysvetliť význam ticha (stíšenia sa) pre 

stretnutie s Bohom v modlitbe, 

zdôvodniť potrebu spoločnej modlitby 

doma s rodinou, s kamarátmi a veriacimi 

v kostole, 

sformulovať osobnú modlitbu. 

modlitba – život v Božej prítomnosti 

Boh – stred kresťanského spoločenstva 

 

  



Predmet: Hudobná výchova 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

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 7 Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

  

používať hlas vedome na dosiahnutie 

špecifického hudobného cieľa (rytmus, 

melódia, dynamika, výraz, nálada), 

vokálne činnosti v rámci rozsahu b-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 prirodzene aplikovať správnu hlasovú 

techniku, 

spievať čisto a rytmicky správne, 

poznať špecifiká ľudovej hudobnej 

kultúry vlastného regiónu, 

spievať jednoduchý dvojhlas (udržia 

svoju melodickú líniu), 

kánon, burdón, ostinátny druhý hlas 

intonovať podľa notového zápisu 

melodické modely, 

melodické modely napr. s-m; l-s-m; l-s-m-d; 

d´-l-s-m-d; m-r-d; s-f-m-r-d; d´-t-l-s-f-m-r-d; 

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



zmeny tempa a dynamiky 

hlas používať v improvizácii a 

elementárnej kompozícii, 

improvizácia a elementárna kompozícia 

Inštrumentálne činnosti 7 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 

vytváriť elementárne hudobné nástroje, samostatne zhotovené elementárne hudobné 

nástroje 

hrať rytmické modely, rytmické modely napr. tá; ti-ti; tá-ja; tá-ja-ja-

ja; ti-ri-ti-ri;nič; es; pauza; veľ-ká pau-za; atď. 

hrať podľa zápisu jednoduché melodicko-

rytmické útvary, 

melodicko-rytmické schémy, cvičenia, piesne 

vytvoriť inštrumentálny sprievod, inštrumentálny sprievod, burdón, ostináto, 



tóny 1. a 5. stupňa (tonika, dominanta), voľný 

zvukomalebný sprievod 

inštrumentálne improvizovať, improvizácia 

reagovať pri hre na hudobných 

nástrojoch na gestá učiteľa, adekvátne 

meniť tempo, dynamiku, 

dirigentské a individuálne gestá učiteľa 

dirigovanie – intuitívne výrazové pohyby, 

štandardizované taktovacie schémy 

(2/4;3/4;4/4) 

dirigovať, 

Percepčné činnosti - aktívne počúvanie 6 aktívne počúvať piesne, hudobné 

skladby, ako aj vlastné hudobné prejavy   

skladby slovenských a svetových skladateľov; 

piesne, spe vinterpretácia 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, 

funkcie hudby: estetická, umelecká, 

spoločenská, zábavná, úžitková 

identifikovať, charakterizovať a 

terminologicky správne pomenovať 

hudobno-vyjadrovacie prostriedky, 

melódia, tempo, rytmus, zvuková farba, 

dynamika, harmónia, forma melódia 

stúpajúca, klesajúca; tempo pomalé, stredné, 

rýchle; rytmus – taktová schéma a rytmické 

modely, dynamika – piano, pianissimo, 



mezzoforte, forte, fortissimo, crescendo, 

decrescendo; akcent; harmónia durová, 

mólová, forma – kontrastné časti 

identifikovať obsadenie interpretovanej 

hudobnej skladby, 

nástroje skupiny symfonického orchestra, 

niektoré konkrétne hudobné nástroje 

komorný orchester, symfonický orchester, 

orchester ľudových nástrojov, skupiny 

populárnej hudby 

identifikovať hudobné formy a žánre, pieseň, koncert, opera, muzikál, komorná 

hudba, hudba klasická, ľudová, tanečná, 

zábavná, populárna 

rozpoznať formotvorné prvky, motív, veta (predvetie, závetie), opakovanie, 

kontrast 

počúvať sústredene, dešifrovať a 

vlastnými slovami vyjadriť atmosféru, 

emócie, asociácie, predstavy, príp. 

konkrétny program 



Hudobno - pohybové činnosti 5 vyjadriť pocity z počúvanej hudby 

pohybom a inými umeleckými 

prostriedkami, 

pohybová improvizácia, pohybová 

interpretácia gesto, mimika, improvizácia 

adekvátne reagovať na rytmus, metrum a 

tempo, 

pohybom adekvátne vyjadriť hudobno-

výrazové prostriedky 

realizovať tanečné prvky a pohyb v 

jednoduchých choreografiách, 

polkový krok, prísunové kroky, podupy, 

točenie v pároch, čapáše, valčík, mazurkový 

krok, valašský krok, tanec, ľudový tanec, 

moderný tanec pohybom rozlíšiť kontrastné časti 

hudobnej formy, 

pohybom rozlíšiť formotvorné prvky, 

realizovať kultivovaný estetický pohyb, 

Hudobno - dramatické činnosti 4 samostatne 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, scenár), integrácia 

s telesnou výchovou (základné pohybové 



schémy), integrácia s inými predmetmi 

vytvoriť hudobno–dramatický celok, 

realizovať hudobné činnosti podľa 

voľného i štandardizovaného grafického 

vyjadrenia hudobných dejov, tvorivá dramatika 

Hudobno - vizuálne činnosti 4 vizuálne zobraziť zvukové vnemy, grafická partitúra 

vytvoriť (zapísať), prečítať a realizovať 

(hlasom, alebo hrou na nástroji) notový 

zápis. 

 

  



Predmet: Výtvarná výchova 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

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 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

2 

vytvoriť obraz s použitím bodov, 

použiť v maľbe farebné kontrasty, 

bod 

vlastnosti bodov (veľkosť, vzťahy dvoch a 

viacerých bodov – príťažlivosť, pohyb,...) 

pointilizmus – maľba bodmi 

ukážky: pointilistické umenie 

základné  farebné  kontrasty (teplá-studená, 

tmavá-svetlá, doplnkové farby) 

Rozvoj fantázie 

a synestetické podnety 

5 

variovať grafické stereotypy, 

namaľovať farebnú stupnicu tónov, 

možnosti zobrazovania zvoleného motívu 

(napr. strom, figúra zvieratka, domček, 

kvetina ...)  

odklon od schematického zobrazovania, 

inovácia, fantázia, výraz, 

hudba ako obraz z tónov (hudobná 

interpretácia farebnej stupnice) 

farebné tóny, farebné stupnice 

Podnety moderného 

výtvarného umenia 

5 

namaľovať obraz prostredníctvom bodov 

alebo škvŕn, 

vyjadriť v maľbe zmenu atmosféry 

(svetelnosti, počasia ...), 

impresionizmus 

krajinomaľba – impresionizmus  (napr.  

variácie  krajiny  v  rôznych situáciách,  

atmosférach) 

farebné  škvrny  v maľbe  krajiny 

ukážky: porovnanie impresionistických a 



pointilistických krajinomalieb 

Výtvarné činnosti inšpirované                        

dejinami umenia 
2 

výtvarne interpretovať artefakt umenia 

vybranej kultúry, 

ukážky: umenie iných kultúr (napr. Indiánov, 

Číny, Japonska ...) 

typické artefakty vybranej kultúry 

odlišnosti a podobnosti s našou kultúrou 

Škola v galérii 

4 

zahrať scénu (príbeh) videnú na obraze, 

vytvoriť rekvizity k scéne z obrazu, 

povedať svoju interpretáciu videného 

obrazu, 

tradičné žánre obrazov (portrét, zátišie, 

krajinomaľba, scéna zo života...) 

žánrový obraz (scéna zo života) v 

múzeu/galérii 

zobrazenie postáv, deja, prostredia 

svet v období, ktoré obraz zobrazuje  

móda v období, ktoré obraz zobrazuje 

Podnety architektúry 

2 

navrhnúť antropomorfnu (alt. 

zoo/fytomorfnu) architektúru podľa 

vlastnej fantázie, 

rozlíšiť prírodné a geometrické tvary, 

architektúra vychádzajúca z ľudských, 

živočíšnych alebo rastlinných tvarov 

postava ako budova – budova ako postava 

organické a geometrické tvary 

Podnety fotografie 

3 

spojiť časti fotografie do novej 

kompozície,                                               

rytmicky striedať časti obrazu, 

roláž alebo montáž z dvoch fotografií 

(reprodukcií) 

rytmické striedanie častí obrazu 

tvarové súvislosti častí obrazu a jeho celku 

ukážky: roláž a fotomontáž v umení, autorské 



techniky 

Podnety videa a filmu 

3 

vytvoriť kulisu, 

navrhnúť vymysleného tvora, 

filmové triky a kulisy vytvárajúce ilúziu 

nejestvujúce (rozprávkové, fantastické, sci-fi) 

tvory vo filmoch 

ukážky: animovaný a hraný film–animácie v 

hranom filme 

Elektronické médiá 

3 

nakresliť lineárnu kresbu počítačovým 

nástrojom, 

namaľovať jednoduchý motív 

počítačovým nástrojom, 

použiť nástroj osová súmernosť v 

kompozícii, 

uložiť kresbu alebo maľbu ako novú 

pečiatku, 

pokročilé digitálne kresliace nástroje – 

vyplnený  mnohouholník, vyplnená  krivka, 

vyplnený pravidelný  mnohouholník, nástroj 

osová súmernosť, pokročilé miešanie 

digitálnych farieb, vlastná farebná škála, 

farebné kontrasty, vzory z písmen, vytvorenie 

pečiatky - možnosť spojiť s témou predmetu 

informatika 



Podnety dizajnu a remesiel 

2 

nakresliť vymyslený  dizajn  predmetu 

inšpirovaný  organickými tvarmi, 

vytvoriť jednoduchú kresbu (alt. objekt, 

šperk) z mäkkého drôtu, 

dizajn inšpirovaný organickými tvarmi a 

telesnými funkciami rastlín, živočíchov alebo 

človeka 

výber oblasti dizajnu (napr. nábytok, 

predmety dennej spotreby, odev a doplnky, 

obuv, dopravné  prostriedky,  stroje,  školské  

pomôcky...) 

ľudové  remeslo: drotárstvo  (strihanie,  

ohýbanie,  tvarovanie, omotávanie, spájanie 

mäkkého drôtu...) 

Podnety poznávania sveta 

2 

zhotoviť vlastnú mapu s fantazijnou 

symbolikou, 

k mape vytvoriť legendu. 

vlastiveda – mapa (napr. fantastickej krajiny, 

krajiny z filmu, cesty do školy, zmenenej 

reálnej krajiny ...) 

prvky a symboly mapy – ich výtvarné 

vlastnosti 

 

  



Predmet: Telesná výchova 

 

Názov predmetu Telesná výchova 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník štvrtý 

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 4.ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

identifikovať znaky zdravého životného 

štýlu, 

zásady zdravého životného štýlu (pravidelný 

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, 

nedovolených látok a iných závislostí na zdravie 

človeka 

vysvetliť význam pohybovej aktivity pre 

zdravie človeka 

význam pohybu pre zdravie človeka, adaptácia 

organizmu na zaťaženie, dôležité fyziologické 

zmeny vplyvom telesného zaťaženia 

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, chybné držanie tela, 

odchýlky v držaní tela, cvičenia pre správne 

držanie tela 

aplikovať osvojené pohybové zručnosti v 

režime dňa, 

pohybový režim, aktívny odpočinok, základné 

poznatky o formách pohybovej aktivity v režime 

dňa (ranné cvičenie, spontánna pohybová 

aktivita, racionálne využívanie voľného času a 

pod.) 

Telesná zdatnosť a pohybová 

výkonnosť 

19 Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

vysvetliť význam diagnostiky pohybovej 

výkonnosti pre zdravie a osobný telesný, 

motorický a funkčný vývin, 

poznatky o rozvoji a diagnostikovaní pohybovej 

výkonnosti, zdravotne orientovaná zdatnosť 



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, vysvetlenie 

rozdielov v pulzovej frekvencii, príčiny zmien 

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 4.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 (dvojrad, 3–rad ap.), zástup 

(dvojstup, 3-stup ap.)  

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 ,rôzne spôsoby rozcvičení bez náčinia, 

s náčiním, s hudobným doprovodom a pod. 

pomenovať základné pohybové zručnosti, 

bežecká abeceda, beh rýchly, beh vytrvalostný, 

beh akceleračný, beh z rôznych polôh, 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, stojka na hlave, 

zostavy gymnastického štvorboja, cvičenie a 

manipulácia s náčiním a pomôckami – 

gymnastickým náčiním (lopta, stuha, obruč, 

krátka tyč, overbal, fitbal, 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 4.ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

charakterizovať základné pojmy súvisiace 

s hrami, 

základné pojmy – pohybová hra, športová hra, 

hráč, spoluhráč, súper, kapitán, rozhodca, 

útočník – útok, útočná činnosť, obranca – 

obrana, obranná činnosť 

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, 

streľba, dribling 

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, ich význam a 

sankcie za porušenie, pravidlá fair-play 

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, 

basketbal, volejbal, hádzanú, 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 4.ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

vymenovať základné pojmy rytmickej a 

modernej gymnastiky 

základné pojmy a poznatky – rytmická 

gymnastika (rytmus, takt, tempo, dynamika),  

rovnovážne výdrže – pózy, poskoky a skoky  

pomenovať tanečné kroky realizované vo 

výučbe, 

tanec – ľudový, moderný, tanečný krok 

(prísunný, cval, poskočný,), 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 a motívy vybraných moderných a 

ľudových  tancov 

uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno-

pohybových, tanečných a dramatických 

hrách, 

aerobik, zumba, brušné tance 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, tanečná 

improvizácia na základe naučených tanečných 

krokov, motívov, väzieb, pantomíma 

Športové činnosti pohybového 

režimu, TC: Psychomotorické a 

zdravotne orientované cvičenia a hry 

4 Žiak na konci 4.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 4.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, bežecké, skokanské 

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), 

štartový skok, obrátka 

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. 

turistika – jej druhy a formy, turistický výstroj, 

turistický chodník, turistická značka, mapa, 

buzola, zásady a význam otužovania, pohybu a 

pobytu v prírode v každom ročnom období a 

počasí, jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli 



Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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 - jazyková zložka 

Tematický celok 
Počet 

hodín 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

  

66 
Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže:   

Aktivizácia vedomostí 

7 

aplikovať gramatické vedomosti v písomnom a ústnom prejave spisovné slová - nespisovné slová 

ovládať členenie slovnej zásoby podľa jednotlivých aspektov 

domáce slová - slová cudzieho 

pôvodu 

neutrálne a citovo zafarbené slová 

zastarané slová, historizmy, 

archaizmy 

vyhľadať v texte slovné druhy a zaradiť ich podstatné mená, prídavné mená 

poznať gramatické kategórie ohybných slovných druhov 

zámená, číslovky, slovesá 

príslovky, predložky, spojky, 

citoslovcia 

rozlíšiť hlavné vetné členy a vetný základ  prísudok, podmet, vetný základ 

rozlíšiť vedľajšie vetné členy predmet, príslovkové určenie 

identifikovať jednočlennú a dvojčlennú vetu jednočlenná a dvojčlenná veta 

Významová/lexikálna 

rovina jazyka 
13 

poznať spôsoby obohacovania slovnej zásoby a slovotvorné 

postupy 

odvodzovanie, skladanie, 

skracovanie, preberanie cudzích slov 



poznať význam predpôn a prípon v slovách cudzieho pôvodu 

slová cudzieho pôvodu ovládať pravopis a výslovnosť slov cudzieho pôvodu 

charakterizovať nepriame pomenovania a uviesť príklady metafora, metonymia, personifikácia 

rozlíšiť jednoslovné a viacslovné pomenovania 

jednoslovné a viacslovné 

pomenovania 

poznať združené pomenovania združené pomenovania 

vyhľadať frazeologizmy, vysvetliť ich funkciu v texte 

ustálené slovné spojenia - 

frazeologizmy 

využiť a orientovať sa vo frazeologickom slovníku frazeologický slovník  

Tvarová/morfologická 

rovina jazyka 

28 

identifikovať v texte zvieracie podstatné mená mužského rodu 

zvieracie podstatné mená mužského 

rodu 

použiť ich v správnom tvare a vysvetliť ich pravopis 

ovládať skloňovanie zvieracích podstatných mien  



ovládať skloňovanie a pravopis podstatných mien mužského 

rodu zakončených na -r, -l 

podstatné mená mužského rodu 

zakončené na -r, -l vedieť určiť vzory ich skloňovania  

poznať skloňovanie podstatných mien cudzieho pôvodu 

mužského, ženského a stredného rodu 

skloňovanie podstatných mien 

cudzieho pôvodu 

ovládať cudzie nesklonné podstatné mená 

cudzie nesklonné podstatné mená identifikovať ich v texte 

poznať skloňovanie podstatného mena pani so zameraním na 

konkrétne príklady  skloňovanie podstatného mena pani 

ovládať jednotlivé druhy prídavných mien 

prídavné mená poznať pravopis a vzory skloňovania prídavných mien 

nájsť v texte zámená  

zámená - ukazovacie, opytovacie, 

vzťažné, neurčité, vymedzovacie 

určiť ich druh, gramatické kategórie a vzory 

skloňovanie a gramatické kategórie 

zámen 

ovládať rozdelenie, pravopis a skloňovanie čísloviek číslovky - základné, radové, násobné 

určiť gramatické kategórie slovies  

slovesá poznať neurčité slovesné tvary 

ovládať podstatu neohybných slovných druhov 

príslovky, predložky, spojky, 

citoslovcia 



definovať častice ako neohybný slovný druh 

častice  odlíšiť častice od prísloviek a predložiek 

Syntaktická rovina jazyka 

12 

určiť vo vete hlavné vetné členy 

hlavné vetné členy - 

podmet/prísudok 

vyhľadať a určiť vetný základ vetný základ 

rozlíšiť jednočlennú vetu od dvojčlennej vety   

vyhľadať vo vete vedľajšie vetné členy 

vedľajšie vetné členy - predmet, 

príslovkové určenie 

charakterizovať prívlastok ako vedľajší vetný člen 

prívlastok - zhodný, nezhodný 

poznať prívlastok zhodný a nezhodný 

poznať prívlastok jednoduchý, rozvitý, viacnásobný 

ovládať vyjadrenie prívlastku 

poznať prístavok ako druh prívlastku prístavok  

ovládať interpunkciu a následne intonáciu vsuvky, prístavku a 

oslovenia v texte vsuvka, oslovenie 

poznať delenie jednoduchého súvetia na priraďovacie a 

podraďovacie 

jednoduché súvetie - priraďovacie a 

podraďovacie 

určiť druh súvetia na základe priraďovacích a podraďovacích 

spojok 



tvoriť jednoduché súvetia  

dodržať správny slovosled a interpunkciu 

Záverečné opakovanie 
6 

záverečný prehľad a upevnenie učiva 8. ročníka   

 

  



Predmet: Slovenský jazyk a literatúra / literárna zložka 

Tematický celok Počet 

hodín 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

  
66 Žiak na konci 8. ročníka vie/dokáže:   

Aktivizácia vedomostí 

4 

aplikovať literárnovedné poznatky zo 7. ročníka 

téma a idea básne, umelecké básnické 

prostriedky 

pracovať s učebnicou literatúry pre 8.ročník 

poviedka, hlavné postavy, dobrodružná 

literatúra 

vysvetliť podstatu divadelnej hry fantasy literatúra, western, robinsonáda 

rozlíšiť literárne útvary, vysvetliť ich znaky vnútorná kompozícia diela, detektívka, film 

Poézia 

20 

charakterizovať a uviesť príklady na ľúbostnú 

poéziu ľúbostná poézia 

osvojiť si pojem ľúbostná lyrika, lyrický hrdina ľúbostná lyrika, lyrický hrdina 

vedieť vyhľadať v texte umelecké básnické 

prostriedky 

umelecké básnické prostriedky - prirovnanie, 

metafora, epiteton, zdrobnenina, personifikácia 

vedieť výrazne čítať umelecký text so zameraním 

na básnickú otázku básnická otázka 

poznať lyrickú básnickú formu, sonet a znelku  

lyrická básnická forma - sonet, znelka 

poznať netradičnú formu básne - veršový presah veršový presah 

pochopiť nepravidelnosti v kompozícii básnického 

textu - nepravidelný rým, rytmus, voľný verš voľný verš 



vysvetliť znaky prírodnej lyriky a prostredníctvom 

umeleckých obrazov získať nový pohľad na svet prírodná lyrika 

analyzovať lyrickú báseň a zamyslieť sa nad 

obsahom a kompozíciou modlitby modlitba 

vysvetliť lyrické a epické prvky v básnickej skladbe 

lyrickoepická báseň 

dokázať predniesť umelecký text so zreteľom na 

suprasegmentálne javy 

poznať znaky epickej poézie 

epická poézia 

nájsť v umeleckom texte básnické prostriedky a 

vytvoriť báseň 

Próza 

33 

rozdeliť literárnu ukážku do častí podľa vnútornej 

kompozície  vnútorná kompozícia prozaického diela 

definovať dievčenský román 

dievčenský román 

zamerať sa na dej a prostredie literárneho diela  

pochopiť prínos čítania pre osobnostný rozvoj 

poznať znaky dobrodružného románu a jeho 

zaradenie k oddychovej literatúre dobrodružný román 

odlíšiť dobrodružný román od historického románu historický román  

poznať základné znaky a zakladateľa vedecko-

fantastickej literatúry 

vedecko-fantastická literatúra 

uvedomiť si dôležitosť vedecko-fantastickej 

literatúry pre civilizáciu 



charakterizovať denník 

denník správne pochopiť hodnotu denníka pre čitateľa 

vysvetliť znaky vedecko-populárnej literatúry 

vedecko-populárna literatúra 

analyzovať text z hľadiska kompozície 

rozlíšiť vecnú a umeleckú literatúru 

pochopiť význam pre poznávaciu funkciu a osobný 

zážitok 

definovať literatúru faktu 

literatúra faktu 

vysvetliť fakty a vedecké objavy vo vzťahu k 

národnej histórii 

charakterizovať detektívny román 

detektívny román uviesť znaky detektívky 

Dráma 

6 

vysvetliť pojem dráma ako základný literárny druh dráma 

vyjadriť obsah textu vhodnou moduláciou hlasu rozprávač, dialóg a monológ 

poznať znaky rozhlasovej a televíznej hry rozhlasová a televízna hra 

uvedomiť si dôležité postavenie pri tvorbe 

dramatických diel herec, režisér, scenárista, zvukár 



uplatniť mimojazykové prvky pri prezentácii  

premiéra, repríza, derniéra transformovať dramatický text na prozaický 

Záverečné opakovanie 
3 

záverečný prehľad a upevnenie učiva literatúry 8. 

ročníka   

 

  



Predmet:  Slovenský jazyk a literatúra- slohová zložka 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

  33 Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/ dokáže:   

Aktivizácia vedomostí 6 

aplikovať poznatky zo 7. ročníka 

  

vytvoriť a predniesť uvítací príhovor 

uvítací príhovor 

simulovať interview 

interview 

vypracovať denníkový záznam 

denník 

zopakovať hlavné znaky opisu 

opisný slohový postup 

odlíšiť  opis pracovnej činnosti od umeleckého opisu 

Debatujeme na úrovni 5 

odlíšiť debatu od diskusie  

debata a diskusia 

ovládať kompozíciu diskusného príspevku 

vytvoriť diskusný príspevok  

poznať zásady tvorby reklamy a plagátu 

reklama, plagát 

napísať reklamný text a vyhotoviť plagát 

Buďte asertívni 2 
rozvinúť komunikačnú situáciu 

asertívna, efektívna komunikácia 



viesť dialóg s uplatnením komunikačných schopností 

Rečníme na podujatí 6 

poznať kompozíciu slávnostného prejav 

slávnostný prejav 

vytvoriť a predniesť slávnostný prejav s uplatnením 

suprasegmentálnych javov 

Informujeme a chceme 

byť informovaní 

4 

poznať znaky a útvary informačného slohového postupu 

informačný slohový 

postup,prihláška 

zostaviť a vyplniť formulár prihlášky 

zamerať sa na kľúčové slová textu 

výťah, konspekt 

spracovať záznam, konspekt učiva 

Píšeme životopis 6 

vedieť  napísať úradný životopis podľa osnovy 

úradný a štruktúrovaný životopis 

zostaviť a vyplniť formulár štruktúrovaného životopisu 

Rozprávanie pre 

poslucháčov i čitateľov 

2 

zopakovať hlavné  znaky rozprávacieho slohového postupu 

rozprávanie 

odlíšiť ja-rozprávanie od on-rozprávania 

 vytvoriť rozprávanie so zameraním na vnútornú kompozíciu 

Poznáme slohové postupy 

a slohové útvary 

2 ovládať znaky jednotlivých slohových postupov (rozprávací, 

opisný, informačný, výkladový) 

slohové postupy a slohové útvary 

zaradiť slohové útvary k slohovým postupom 

precvičiť zručnosti v tvorbeslohových útvarov 



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 ôsmy 

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 8. ročníka základnej školy vie/ dokáže:   

Aktivizácia vedomostí 4 

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 
14 

roztriediť 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 zvieracie podstatné mená MR, 

určiť pri nich vzor 

zvieracie podstatné mená MR - 

vzor, pravopis 



vedieť správne skloňovať podstatné mená MR zakončené 

na –r,-l, určiť pri nich vzor 

podstatné mená MR 

zakončené na –r,-l, vzor a 

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 7 

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 predmetu podstatným menom, zámenom 
predmet 

poznať a vyhľadať príslovkové určenie miesta, času, 

spôsobu a príčiny 
príslovkové určenie 

  
Poznať a vedieť vyhľadať vo vete prívlastok, rozlíšiť 

zhodný a nezhodný prívlastok 
Prívlastok zhodný, nezhodný 

 Próza 6 

uvedomiť si rozdiel medzi literárnymi druhmi a útvarmi  Literárny druh a literárny útvar 

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 

Rozlíšiť dobrodružný, biografický, historický, dievčenský, 

detektívny román, vedieť uviesť hlavné znaky pri 

románoch 

Román – dobrodružný, 

biografický, historický, 

dievčenský, detektívny 

 

  



Predmet: Anglický jazyk 

 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

Spôsobilosti, funkcie a jazyková dimenzia 

Opakovanie učiva predchádzajúcich 

ročníkov 

7 - Porozumieť podstate počutého 
natoľko, aby bol schopný spĺňať 
konkréte potreby za 
predpokladu, 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 

- Upútať pozornosť 
- Pozdraviť a predstaviť sa 
- Vypočuť a začleniť informáciu 

Lexika:  

- Opakovanie a upevnenie 
- Frazeológia jednoduchých 

komunikačných situácií prvého 
a opätovného stretnutia sa 

Gramatika: 

- Časy vyjadrujúce prítomnosť – 
jednoduchý a priebehový,  
 (kladná, záporná a opytovacia veta, 

skrátené odpovede, Wh... otázky) 



Minulosť a súčasnosť 17 - 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 

- Identifikovať tému vypočutej 
diskusie 

Reagovať na príbeh alebo udalosť  

Reagovať na udalosť v minulosti 

Vyjadriť svoj názor 

- Zaujímať sa o niečo 
- Vyjadriť, čo sa udialo v minulosti 
- Súhlasiť/nesúhlasiť so situáciou 

Lexika: 

- Rozšírenie slovnej zásoby na tému 
„Človek a príroda, Oblečenie, Mládež 
a ich svet, Obchod a služby 

Gramatika: 

- Minulé časy: jednoduchý 
a priebehový 

- Použitie „used to“ 
- Použitie  „too/enough“ 

 

Sláva a šťastie 16 - 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 

Vypočuť a podať informáciu 

Vyjadriť svoje záľuby 

Vyjadriť svoje schopnosti 

- Informovať sa, začleniť informáciu 
a odpovedať 

- Vybrať z ponuky obľúbených 
- Vyjadriť svoje vedomosti a vykonanú 

činnosť 



- Porozumieť základným bodom v 
rečovom prejave na témy, ktoré 
sú mu známe 

- Identifikovať tému vypočutej 
diskusie 

Lexika: 

- Rozvoj slovnej zásoby na tému 
„Umenie a kultúra, Vzory a ideály, 
Zamestnanie – kariéra, Multikultúrna 
spoločnosť, Technika v službách 
človeka“. 

Gramatika: 

- Predprítomný čas – vyjadrenie 
skúseností a nedávnych udalostí 

- Predprítomný čas vs minulý čas 
jednoduchý 

- Použitie „for/since“ v predprítomnom 
čase. 

Zdravie a bezpečie 15 - 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 

- Identifikovať tému vypočutej 
diskusie 

Stanoviť a podať pravidlá 

Vyjadriť svoj názor 

Vyjadriť svoje schopnosti 

- Vyjadriť príkaz, zákaz 
- Vyjadriť svoj súhlas, nesúhlas, 

presvedčenie 
Lexika: 

- Rozvoj slovnej zásoby na témy: 
„Ľudské telo, starostlivosť o zdravie, 
Vzdelávanie a práca, Mládež a jej 
svet, Stravovanie“ 

- Použitie vzťažných zámen) 
Gramatika: 

- Tvorba vzťažných súvetí (použitie 



vzťažných zámen) 
- Použitie „should/might“ 

 

Hrdinovia 14 - 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 

- Z kontextu krátkeho 
prečítaného textu pochopiť 
význam niektorých neznámych 
slov 

- Porozumieť základným bodom v 
rečovom prejave na témy, ktoré 
sú mu známe 

- Identifikovať tému vypočutej 
diskusie 

Reagovať na príbeh alebo udalosť 

Vybrať z ponúknutých možností 

Vyjadriť svoj názor 

- Zaujímať sa o niečo 
- Byť prekvapený 
- Identifikovať, opísať, potvrdiť 
- Vyjadriť svoje presvedčenie 

Lexika: 

- Rozvoj slovnej zásoby na témy: 
„Človek a spoločnosť, Kultúra 
a umenie, Voľný čas a záľuby“. 

Gramatika: 

- Slovesné tvary – gerundium alebo 
neurčitok  v použití s určitými 
slovesami 
 

Naše životné prostredie 14 - Porozumieť slovným spojeniam 
a vetám vzťahujúcim sa na 
bežné oblasti každodenného 
života 

- Porozumieť základným 
informáciám v krátkych 
zvukových záznamoch, v 
ktorých sa hovorí o 

Vyjadriť svoju vôľu 

Vypočuť a podať informáciu 

Vyjadriť očakávanie 

- Vyjadriť svoje želanie a plány 
- Začleniť informáciu 



predvídateľných každodenných 
záležitostiach 

- Pochopiť vety, výrazy a slová, 
ktoré sa ho priamo týkajú 

- Z kontextu krátkeho 
prečítaného textu pochopiť 
význam niektorých neznámych 
slov 

- Porozumieť základným bodom v 
rečovom prejave na témy, ktoré 
sú mu známe 

- Identifikovať tému vypočutej 
diskusie 

- Vyjadriť nádej, uspokojenie 
Lexika: 

- Rozvoj slovnej zásoby na témy: 
„Človek a príroda, Veda a technika 
v službách človeka, Cestovanie, 
Kultúra a umenie“. 

Gramatika: 

- Trpný rod v prítomnom čase 
- Trpný rod – vyjadrenie v rôznych 

časoch 
-  

 

Vzťahy 16 - 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 

- Z kontextu krátkeho 
prečítaného textu pochopiť 
význam niektorých neznámych 
slov 

- Porozumieť základným bodom v 
rečovom prejave na témy, ktoré 

Ponúknuť a reagovať ponuku 

Podať informáciu 

Vyjadriť svoj názor 

Vyjadriť svoje city 

Stanoviť a oznámiť pravidlá 

- Podať alternatívu k požiadavke 
- Potvrdiť a začleniť informáciu 
- Vyjadriť svoje presvedčenie 
- Vyjadriť radosť a sympatie 

Lexika: 

- Rozvoj slovnej zásoby na témy: 
„Rodina a spoločnosť, Mládež a jej 
svet, Priatelia, Voľná čas a záľuby“ 



sú mu známe 
- Identifikovať tému vypočutej 

diskusie 

Gramatika: 

- Prvá podmienková veta 
- Budúce časové doložky 
- Slovesá vs podstatné mená 

 

  



Predmet: Ruský jazyk 

Názov predmetu Ruský jazyk 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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 

 

 



 

, 7 Výkonový štandard Obsahový štandard 

Opakovanie učiva 

zo 7.ročníka   

Význam ruského jazyka pre komunikáciu v EU a 

vo svete. Práca s textom Vitaj škola 

 Vitaj škola   

Naučiť žiakov vhodne sa pozdraviť a 

zdvorilostné frázy pri predstavovaní a 

spoločenskom styku. Mená označujúce národnosť 

    Viesť žiakov ku kultivovanému prejavu. Krátke situačné dialógy 

    

Viesť žiakov, aby rozvíjali svoje nadanie a 

vhodne trávili voľný čas Opis obrázkov - kto je to, čo je to 

    

Naučiť sa správne písať slová označujúce 

národnosť Lexikálne cvičenia 

        

 Spomíname na 

leto 7 

Osvojiť si lokál vo väzbe s predložkami a 

pravopis zvratných častíc. Práca s textom Spomíname na leto 

    Vedieť nadväzovať priateľstva. Slovná zásoba 

  

 

Naučiť sa reagovať na rečové modely. Zvratné častice 

  

 

  Fonetické cvičenia  

      Rozprávanie o prázdninách 



      Opakovanie L2 

 V škole 7 Hrdosť na svoju školu. Práca s textom V škole 

    Vedieť počúvať s porozumením krátke vety Pravidlá písania predložiek o, ob s lokálom 

    

Naučiť sa obmieňať dialógy na základe daných 

tém a slovných okruhov. Fonetické cvičenia 

    Osvojiť si správnu výslovnosť samohlások Y/I,  Tvorenie dialógov 

    

tvrdú a mäkkú výslovnosť párových spoluhlások 

b-b´, v-v´, m-m´, p-p´ Príbeh Zvláštny prípad 

    Prehĺbiť lásku k hudbe a piesni Vtipy, príslovia a porekadlá 

    

Oboznámiť sa s ukážkami ruskej ľudovej 

slovesnosti.  Opakovanie L3 

        

 V rodine 7 Precvičovať intonáciu a výslovnosť. Práca s textom V rodine 

    Rozvíjať logické myslenie. Koncovky pods.mien v I 

    

Naučiť žiakov používať správne tvary slovies v 

reči. Fonetické cvičenia 

    Vedieť jednoduchými vetami opísať obrázok. Rozprávanie podľa obrázkov 

    Rozvíjať návyky samoučenia a sebakontroly. Text Mama, otec a ja 



    

Mäkká a tvrdá výslovnosť párových spoluhlások 

l-l´, r-r´°  Práca s pracovným zošitom 

    Časovanie slovesa musieť Opakovanie L4 

 U nás doma 6 Podporovať dobré vzťahy v rodine. Práca s textom U nás doma 

    Precvičovať intonáciu a výslovnosť.  Slovná zásoba byt, bývanie 

    

Naučiť sa používať predložky pred, nad, pod, 

medzi, za  Gramatické cvičenia 

    plus inštrumentál podstatného mena. Fonetické cvičenia 

    

Povzbudzovať sebavedomie. žiakov pri zvládaní 

rus. jazyka. Báseň Izba, text o šťastí 

    Rozvíjať logické myslenie. Opakovanie L5 

    Fonetické cvičenia na výslovnosť s-s´, z-z´°    

 V zime 6 Precvičovať intonáciu a výslovnosť. Práca s textom V zime 

    

Motivovať žiaka k tomu, aby rozvíjal svoje 

rečové zdatnosti. Akuzatív j.č a mn.č. 

    

Vedieť používať správne slovné spojenia a 

zvraty v akuzatíve. Vyjadrenie časového úseku 

    Upevniť si osvojenú slovnú zásobu Fonetické cvičenia 

    
Vyjadrovanie časového úseku: O + koľko minút, 

Lexikálno-gramatické cvičenia 



dní, týždňov, mesiacov 

    Fonetické cvičenia na samohlásky: JA, JE Báseň Jedlička, príbeh 

      Opakovanie L 6 

L7 - Choroby. U 

lekára       

 U lekára   Viesť k zdvorilej komunikácii. Práca s textom 

    

Naučiť sa časovať a používať správne tvary 

slovies vo vetách. Slovná zásoba časti tela 

  6 Vedieť použiť v reči minulý čas. Časovanie slovies byť chorý, piť 

    

Rozvíjať u žiaka schopnosť sluchom rozlišovať 

mäkkosť a tvrdosť slabík. Fonetické cvičenia 

    

Naučiť sa vyjadriť koho čo bolí a poznať časti 

tela človeka. Tvorenie dialógov 

    

Povzbudzovať sebavedomie. žiakov pri zvládaní 

rus. jazyka. Práca s textom Lekár a pacient 

      Opakovanie L7 

        

Voľný čas, záľuby 6 

Prebúdzať zmysel pre humor a optimizmus v 

rôznych životných situáciách. Práca s textom Voľný čas 



    

Vedieť používať správne slovné spojenia a 

zvraty v genitíve. Genitív podst.mien 

    Precvičovať intonáciu a výslovnosť Fonetické cvičenia 

    

Používanie genitívu s predložkami U. OD, S, SO, 

DO, BEZ, Z, PRE, PO, OKOLO Tvorenie dialógov 

    

Tvorenie dialógov podľa gramatického modelu: 

máš, máte...? Text Kavka 

      Opakovanie L8 

  

 

    

Máme radi prírodu 7 Viesť k zodpovednému prístupu k prírode. Práca s textom Máme radi prírodu 

    

Vedieť používať správne slovné spojenia a 

zvraty v datíve. Slovná zásoba - zvieratá, kvety, stromy 

    

Motivovať žiaka na zvládnutie ruskej gramatiky 

čítaním a písaním. Používanie datívu s predložkami 

    Vedieť pomenovať zvieratá a rastliny Fonetické cvičenia 

    

Vzbudiť u žiaka lásku k prírode a prehlbovať 

envir. vzťah k nej. Lexikálno.gramatické cvičenia 

      Text Lev a pes 

      Opakovanie L9 



 V meste -  

Petrohrad 7 

Viesť žiakov k priateľstvu a tolerancii k iným 

národom a kultúram Práca s textom Petrohrad 

    

Naučiť žiakov používať správny tvar slovesa 

„zaujímať sa + inštrumentál Slovná zásoba 

    

Rozvíjať v žiakoch k multikulturálne vzťahy a 

lásku k historickým hodnotám Fonetické cvičenia 

    Precvičovať intonáciu a výslovnosť. Rozprávanie podľa obrázkov 

    Nácvik intonácie ruskej vety. Lexikálno-gramatické cvičenia 

      Opakovanie L10 



Predmet: Matematika 

 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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 

Kladné a záporné čísla, 

počtové výkony s celými a 

desatinnými číslami, 

racionálne čísla  

22 Žiak na konci 8. ročníka 

základnej školy vie / dokáže:  

číselná os  

uviesť príklady využitia 

kladných a záporných celých 

čísel v praxi, 

kladné a záporné číslo, celé číslo  

prečítať a zapísať celé čísla (aj z 

rôznych tabuliek a grafov), 

navzájom opačné čísla  

určiť k danému číslu číslo 

opačné, 

kladné a záporné desatinné číslo  

vymenovať a vypísať dvojice 

navzájom opačných celých čísel 

(aj z číselnej osi), 

absolútna hodnota čísla  

porovnať celé a racionálne čísla 

a usporiadať ich podľa veľkosti, 

usporiadanie čísel  

správne zobraziť celé čísla na 

číselnej osi, 

porovnanie čísel 

priradiť k celému číslu obraz na 

číselnej osi, 

pojem racionálneho čísla  

zobraziť kladné a záporné 

desatinné čísla na číselnej osi 

súčet, rozdiel, súčin a podiel celých, desatinných a 

racionálnych čísel  

určiť absolútnu hodnotu celého, 

desatinného čísla a racionálneho 

čísla, 

  

sčítať a odčítať celé a desatinné 

čísla, 



vyriešiť primerané slovné úlohy 

na sčítanie a odčítanie celých a  

jednoducho zapísať postup 

riešenia slovnej úlohy, výpočet  

spamäti, písomne a na 

kalkulačke vynásobiť a vydeliť 

záporné  

 vyriešiť primerané slovné úlohy 

na násobenie a delenie celých  

  

Premenná, výraz  44 sčítať, odčítať, vynásobiť a 

vydeliť primerané číselné 

výrazy,  

číselný výraz, rovnosť a nerovnosť číselných 

výrazov  

rozhodnúť o rovnosti dvoch 

číselných výrazov,  

nerovná sa, je rôzne od, znaky =, .  

vyriešiť jednoduché slovné 

úlohy vedúce k lineárnej rovnici 

bez formalizácie do podoby 

rovnice, 

hodnota číselného výrazu  

zapísať postup riešenia slovnej 

úlohy,  

výraz s premennou (algebrický výraz)  

overiť skúškou správnosti, či 

dané číslo je riešením slovnej 

úlohy, jednoduché lineárne 

rovnice 

dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné                       

rovnica 

rozlíšiť číselný výraz a výraz s 

premennou,  

dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých 

vzorcoch  

zostaviť podľa slovného opisu 

jednoduchý výraz s premennou,  

koeficient, premenná, člen s premennou, číslo (člen 

bez premennej)  



určiť vo výraze s premennou 

členy s premennou a členy bez 

premennej, 

neznáma veličina vo vzorci  

určiť hodnotu výrazu, keď je 

daná hodnota premennej,  

vzorec (skrátený zápis vzťahov), vzorce na výpočet 

obvodu a obsahu štvorca, obdĺžnika 

sčítať a odčítať výrazy s 

premennou,  

vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého 

vzorca  

vynásobiť a vydeliť primerané 

výrazy s premennou číslom 

rôznym od nuly, 

vynímanie pred zátvorku  

vyjadriť neznámu z 

jednoduchých vzorcov (napr. o = 

4 . a),  

riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne 

rovnice bez formalizácie do podoby rovnice: 

úvahou, metódou pokus - omyl, znázornením 

zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu 

súradníc v rovine,  

priama a nepriama úmernosť ako príklady závislosti 

veličín  

vyznačiť body v pravouhlej 

sústave súradníc v rovine podľa 

súradníc, 

pravouhlá sústava súradníc v rovine, bod v sústave 

súradníc,  

    určiť súradnice daného bodu 

zobrazeného v pravouhlej 

sústave súradníc. 

súradnice bodu, graf  

propedeutika riešenia lineárnych rovníc s jedným 

výskytom neznámej  

propedeutika riešenia lineárnych rovníc s 

viacnásobným výskytom neznámej 

propedeutika znázornenia priamej a nepriamej 

úmernosti grafom  



Rovnobežník, lichobežník, 

obvod a obsah 

rovnobežníka, lichobežníka 

a trojuholníka  

43 zostrojiť dve rovnobežné 

priamky (rovnobežky), ktoré sú 

preťaté priečkou, 

rovnobežnosť, rovnobežné priamky (rovnobežky), 

rôznobežky, priečka, rovnobežky preťaté priečkou, 

určiť súhlasné a striedavé uhly 

pri dvoch rovnobežných 

priamkach preťatých priečkou, 

súhlasné a striedavé uhly a ich vlastnosti  

vyriešiť úlohy s využitím 

vlastností súhlasných a 

striedavých uhlov, 

štvoruholníky, rovnobežníky, štvorec, kosoštvorec, 

obdĺžnik, kosodĺžnik, lichobežník a ich základné 

vlastnosti (o stranách, vnútornách uhloch, 

uhlopriečkach a ich priesečníku) 

načrtnúť a pomenovať 

rovnobežníky: štvorec, 

kosoštvorec, obdĺžnik, 

kosodĺžnik, 

strany, veľkosti strán, vnútorné uhly rovnobežníka 

(štvoruholníka), dve výšky rovnobežníka, 

uhlopriečky, priesečník uhlopriečok rovnobežníka, 

vlastnosti rovnobežníka, 

rozlíšiť a vysvetliť rozdiel medzi 

pravouhlými a kosouhlými 

rovnobežníkmi, 

súčet vnútorných uhlov štvoruholníka (α+ ß + γ + δ 

= 360  ̊)  

narysovať štvorec, kosoštvorec, 

obdĺžnik, kosodĺžnik a správne 

označíť všetky ich základné 

prvky, 

základňa lichobežníka, rameno lichobežníka, výška 

lichobežníka, všeobecný lichobežník, pravouhlý 

lichobežník a rovnoramenný lichobežník, 

    zostrojiť a odmerať v 

rovnobežníku (štvorci, 

kosoštvorci, obdĺžniku, 

kosodĺžniku) jeho dve výšky, 

obvod a obsah rovnobežníka (kosoštvorca, 

kosodĺžnika), lichobežníka a trojuholníka 

(objavovanie výpočtu obsahu týchto útvarov) 

načrtnúť lichobežník, 

pomenovať a opísať jeho 



základné prvky,  

zostrojiť ľubovoľný lichobežník 

(všeobecný, pravouhlý, 

rovnoramenný) podľa daných 

prvkov a na základe daného 

konštrukčného postupu, zostrojiť 

ľubovoľný trojuholník podľa 

daných prvkov, 

vyriešiť primerané konštrukčné 

úlohy pre štvoruholníky s 

využitím vlastností konštrukcie 

trojuholníka a s využitím 

poznatkov o rovnobežníkoch a 

lichobežníkoch, 

vypočítať obvod a obsah 

štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, 

kosodĺžnika, lichobežníka a 

trojuholníka, 

vedieť rozdelenie trojuholníkov 

a  významné prvky 

v trojuholníku,   

vyriešiť slovné (kontextové a 

podnetové) úlohy z reálneho 

života s využitím poznatkov o 

obsahu a obvode rovnobežníka, 

lichobežníka a trojuholníka a s 

využitím premeny jednotiek 

dĺžky a obsahu 

Kruh, kružnica 30 zostrojiť kružnicu s daným 

polomerom alebo s daným 

priemerom,  

kružnica, kruh, medzikružie  



vysvetliť vzťah medzi 

polomerom a priemerom 

kružnice,  

stred kruhu (kružnice)  

určiť vzájomnú polohu kružnice 

a priamky,  

polomer a priemer kruhu (kružnice) a ich vzťah  

    zostrojiť dotyčnicu ku kružnici v 

určenom bode ležiacom na tejto 

kružnici, 

vzájomná poloha kružnice a priamky  

zostrojiť dotyčnicu ku kružnici z 

daného bodu, ktorý leží mimo 

tejto kružnice, 

sečnica, nesečnica, dotyčnica ku kružnici, tetiva, ich 

vlastnosti,  

slovne opísať postup konštrukcie 

dotyčnice ku kružnici približnou 

metódou aj pomocou Tálesovej 

kružnice, 

vzdialenosť stredu kružnice od tetivy  

vyznačiť na kružnici kružnicový 

oblúk a kružnicový oblúk 

prislúchajúci danému 

stredovému uhlu, 

Tálesova kružnica  

vyznačiť v kruhu kruhový výsek 

a kruhový výsek prislúchajúci 

danému stredovému uhlu, 

kružnicový oblúk, stredový uhol, kruhový výsek, 

kruhový odsek  

vyznačiť v kruhu kruhový 

odsek,  

  

určiť a odmerať stredový uhol 

prislúchajúci k danému 

kružnicovému oblúku alebo 

kruhovému výseku, 

Ludolfovo číslo a jeho približné hodnoty . 3,14 

(resp.  π =22/7) 

vypočítať obsah a obvod kruhu a 

dĺžku kružnice,  

obsah a obvod kruhu, dĺžka kružnice, S=π.r.r ; o = 

2.π.r = π.d 



vyriešiť slovné úlohy, ktoré 

využívajú výpočet obsahu alebo 

obvodu kruhu alebo dĺžku 

kružnice. 

Hranol  15 načrtnúť kocku, kváder a hranol 

(trojboký, štvorboký) vo voľnom 

rovnobežnom premietaní, 

teleso, kocka, kváder, vrcholy, hrany, steny  

opísať hranol a identifikovať 

jeho základné prvky,  

hranol (kolmý, pravidelný, trojboký, štvorboký, 

šesťboký, ...)  

určiť počet hrán, stien a 

vrcholov hranola,  

sieť, podstava, plášť a ich vlastnosti  

zostrojiť sieť kolmého hranola,  povrch, objem, vzorce na ich výpočet  

    použiť príslušné vzorce na 

výpočet objemu a povrchu 

(kocky, kvádra, hranola), 

jednotky povrchu (mm2, cm2, dm2, m2, ...) a 

objemu (mm3, cm3, dm3, m3...) 

vypočítať objem a povrch 

kocky, kvádra, hranola,  

vyriešiť slovné úlohy s využitím 

objemu alebo povrchu kocky, 

kvádra a hranola. 

Pravdepodobnosť, štatistika  11 uskutočniť primerané 

pravdepodobnostné 

experimenty,  

udalosť, pravdepodobnosť  

posúdiť a rozlíšiť možné a 

nemožné udalosti (javy),  

pokus, početnosť, relatívna početnosť  

rozhodnúť o pravdepodobnosti 

jednoduchej udalosti,  

možné a nemožné udalosti  

vypočítať relatívnu početnosť 

udalosti,  

porovnávanie rôznych udalostí vzhľadom na mieru 

ich  



spracovať, zhromaždiť a 

roztriediť údaje v experimente,  

pravdepodobnosti  

vytvoriť zo zhromaždených 

údajov štatistický súbor,  

štatistika, štatistický súbor, štatistické zisťovanie  

vypočítať aritmetický priemer z 

údajov v tabuľke alebo grafe,  

jednotka a znak, početnosť javu, aritmetický priemer  

zaznamenať a usporiadať údaje 

do tabuľky,  

tabuľka, kruhový diagram, stĺpcový diagram  

prečítať a interpretovať údaje z 

tabuľky, z kruhového a stĺpcového 

diagramu, znázorniť údaje z 

tabuľky kruhovým a stĺpcovým 

diagramom a naopak. 

 

  



Predmet: Informatika 

 

 

 Informatika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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 8. 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 2 hodine týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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 

Svetlo. 20 Žiak na konci 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

overiť experimentom premenu svetla na 

teplo a vypočítať vzniknuté teplo, 

svetelná energia a jej premena na teplo, 

výpočet tepla 

porovnať zdroje svetla - Slnko a žiarovku z 

hľadiska šírenia svetelných lúčov, 

svetelný  lúč, rovnobežné a rozbiehavé 

svetelné lúče 

zdroj svetla, Slnko a žiarovka ako zdroje svetla 

overiť experimentom priamočiare šírenie 

svetla, 
dôkazy priamočiareho šírenia svetla 

rozlíšiť termíny - odrazené, prepustené a 

absorbované svetlo, 
odrazené, prepustené a absorbované svetlo 

overiť experimentom rozklad svetla na 

spektrum,  

rozklad svetla, farby spektra 

absorbovanie a odraz farieb spektra povrchmi 

rôznej farby, svetlo a fotosyntéza 

overiť experimentom skladanie farebných 

svetelných lúčov, 
skladanie farebných svetelných lúčov 



navrhnúť a zrealizovať experiment na 

dôkaz platnosti zákona odrazu svetla,  
odraz svetla, zákon odrazu 

overiť experimentom lom svetla, lom svetla, vznik dúhy 

znázorniť obraz predmetu vytvorený 

spojkou a rozptylkou, 
zobrazovanie šošovkami 

vysvetliť princíp použitia okuliarov pri 

korekcii chýb oka, 
chyby oka, okuliare 

určiť aplikácie základných zákonov optiky 

v technickej praxi, 

optické prístroje - lupa, fotoaparát 

svetelné znečistenie 

tvoriť nové informácie  z pozorovaní a 

zovšeobecniť závery,   

vytvoriť a prezentovať projekt, v ktorom 

tvorivo využije získané informácie a 

správne cituje zdroje informácií.   

Sila. 15 Žiak na konci 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

vysvetliť silu ako mieru vzájomného 

pôsobenia telies, 

vzájomné pôsobenie telies, sila značka F, 

jednotka sily N 



znázorniť silu v konkrétnej situácii a určiť 

telesá, na ktoré tieto sily pôsobia, 

gravitačná sila, značka Fg, vzťah na výpočet 

sily, ktorou Zem priťahuje telesá pri svojom 

povrchu Fg=g.m, gravitačné zrýchlenie, značka 

g, gravitačné pole 

odmerať silu vhodne vybraným 

silomerom, určiť jeho rozsah a chybu 

merania, 

meranie sily, silomer, kalibrácia silomera, 

chyby merania 

skladať sily pôsobiace na teleso v jednej 

priamke, 
skladanie síl, rovnováha síl 

objaviť praktickou činnosťou rovnováhu 

na páke, 
otáčavé účinky sily 

určiť ťažisko vybraných telies a chápať 

jeho význam, 
ťažisko telesa a jeho určenie 

rozlíšiť termíny tlaková sila a tlak, 
tlaková sila, tlak, značka p, jednotky tlaku Pa, 

hPa, kPa, MPa 

riešiť úlohy s využitím vzťahu pre výpočet 

tlaku,  
vzťah p = F/S 

riešiť úlohy s využitím vzťahu pre výpočet 

hydrostatického tlaku, 

hydrostatický tlak, značka ph, vzťah ph=h.ςk.g 

atmosférický tlak, barometer, normálny 

atmosférický tlak 

analyzovať situácie, v ktorých sa trenie, trecia sila 



prejavujú účinky trenia, 

zmerať silomerom veľkosť trecej sily vo 

vybraných situáciách. 
meranie veľkosti trecej sily 

Pohyb. 15 Žiak na konci 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

zostrojiť graf závislosti dráhy od času pre 

rovnomerný pohyb, 

pohyb telesa, pohyb rovnomerný a 

nerovnomerný 

dráha rovnomerného pohybu telesa, značka s 

zostrojiť graf závislosti rýchlosti od času 

pre rovnomerný pohyb, 

rýchlosť rovnomerného pohybu, značka v, 

jednotky rýchlosti m/s, km/h, km/s; 

priemerná rýchlosť vp 

zistiť hodnoty (rýchlosť, čas, dráhu) z 

grafu, interpretovať grafické závislosti 

rýchlosti od času a dráhy od času pre 

rôzne pohyby, 

grafické znázornenie rýchlosti a dráhy pohybu 

v čase 

riešiť úlohy s využitím vzťahov pre 

rovnomerný pohyb. 
vzťah s = v.t; vzťah v = s/t 

Práca. Energia. 16 Žiak na konci 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

riešiť úlohy s využitím vzťahu pre výpočet 

mechanickej práce, 

mechanická práca, značka W, jednotka práce 

J, vzťah W = F.s 



výkon, značka P, jednotky výkonu W, kW, MW 

vysvetliť na príkladoch vzťah medzi 

mechanickou prácou a teplom, medzi 

mechanickou prácou a polohovou alebo 

pohybovou energiou telesa, 

pohybová energia telesa, značka Ek, jednotky 

pohybovej energie J, kJ, MJ 

polohová energia telesa, značka Ep, jednotky 

polohovej energie  J, kJ, MJ, vzťah Ep = m.g.h 

vysvetliť na jednoduchých príkladoch 

vzájomnú premenu foriem energie a 

zákon zachovania energie, 

vzájomná premena pohybovej a polohovej 

energie telesa, zákon zachovania mechanickej 

energie 

vytvoriť a prezentovať projekt, v ktorom 

tvorivo využije získané informácie a 

správne cituje zdroje informácií. 

energia v prírode 

 

  



Predmet: Cvičenia z fyziky 

 

 

Názov predmetu  Cvičenia z fyziky 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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: Fyzika 

Tematický celok Počet hodín Výkonový štandard Obsahový štandard 

Svetlo. 10 Žiak na konci 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

overiť experimentom premenu svetla na 

teplo a vypočítať vzniknuté teplo, 

svetelná energia a jej premena na teplo, 

výpočet tepla 

porovnať zdroje svetla - Slnko a žiarovku z 

hľadiska šírenia svetelných lúčov, 

svetelný  lúč, rovnobežné a rozbiehavé 

svetelné lúče 

zdroj svetla, Slnko a žiarovka ako zdroje svetla 

overiť experimentom priamočiare šírenie 

svetla, 
dôkazy priamočiareho šírenia svetla 

rozlíšiť termíny - odrazené, prepustené a 

absorbované svetlo, 
odrazené, prepustené a absorbované svetlo 

overiť experimentom rozklad svetla na 

spektrum,  

rozklad svetla, farby spektra 

absorbovanie a odraz farieb spektra povrchmi 

rôznej farby, svetlo a fotosyntéza 

overiť experimentom skladanie farebných 

svetelných lúčov, 
skladanie farebných svetelných lúčov 



navrhnúť a zrealizovať experiment na 

dôkaz platnosti zákona odrazu svetla,  
odraz svetla, zákon odrazu 

overiť experimentom lom svetla, lom svetla, vznik dúhy 

znázorniť obraz predmetu vytvorený 

spojkou a rozptylkou, 
zobrazovanie šošovkami 

vysvetliť princíp použitia okuliarov pri 

korekcii chýb oka, 
chyby oka, okuliare 

určiť aplikácie základných zákonov optiky 

v technickej praxi, 

optické prístroje - lupa, fotoaparát 

svetelné znečistenie 

tvoriť nové informácie  z pozorovaní a 

zovšeobecniť závery,   

vytvoriť a prezentovať projekt, v ktorom 

tvorivo využije získané informácie a 

správne cituje zdroje informácií.   

Sila. 7 Žiak na konci 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

vysvetliť silu ako mieru vzájomného 

pôsobenia telies, 

vzájomné pôsobenie telies, sila značka F, 

jednotka sily N 



znázorniť silu v konkrétnej situácii a určiť 

telesá, na ktoré tieto sily pôsobia, 

gravitačná sila, značka Fg, vzťah na výpočet 

sily, ktorou Zem priťahuje telesá pri svojom 

povrchu Fg=g.m, gravitačné zrýchlenie, značka 

g, gravitačné pole 

odmerať silu vhodne vybraným 

silomerom, určiť jeho rozsah a chybu 

merania, 

meranie sily, silomer, kalibrácia silomera, 

chyby merania 

skladať sily pôsobiace na teleso v jednej 

priamke, 
skladanie síl, rovnováha síl 

objaviť praktickou činnosťou rovnováhu 

na páke, 
otáčavé účinky sily 

určiť ťažisko vybraných telies a chápať 

jeho význam, 
ťažisko telesa a jeho určenie 

rozlíšiť termíny tlaková sila a tlak, 
tlaková sila, tlak, značka p, jednotky tlaku Pa, 

hPa, kPa, MPa 

riešiť úlohy s využitím vzťahu pre výpočet 

tlaku,  
vzťah p = F/S 

riešiť úlohy s využitím vzťahu pre výpočet 

hydrostatického tlaku, 

hydrostatický tlak, značka ph, vzťah ph=h.ςk.g 

atmosférický tlak, barometer, normálny 

atmosférický tlak 

analyzovať situácie, v ktorých sa trenie, trecia sila 



prejavujú účinky trenia, 

zmerať silomerom veľkosť trecej sily vo 

vybraných situáciách. 
meranie veľkosti trecej sily 

Pohyb. 8 Žiak na konci 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

zostrojiť graf závislosti dráhy od času pre 

rovnomerný pohyb, 

pohyb telesa, pohyb rovnomerný a 

nerovnomerný 

dráha rovnomerného pohybu telesa, značka s 

zostrojiť graf závislosti rýchlosti od času 

pre rovnomerný pohyb, 

rýchlosť rovnomerného pohybu, značka v, 

jednotky rýchlosti m/s, km/h, km/s; 

priemerná rýchlosť vp 

zistiť hodnoty (rýchlosť, čas, dráhu) z 

grafu, interpretovať grafické závislosti 

rýchlosti od času a dráhy od času pre 

rôzne pohyby, 

grafické znázornenie rýchlosti a dráhy pohybu 

v čase 

riešiť úlohy s využitím vzťahov pre 

rovnomerný pohyb. 
vzťah s = v.t; vzťah v = s/t 

Práca. Energia. 8 Žiak na konci 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

riešiť úlohy s využitím vzťahu pre výpočet 

mechanickej práce, 

mechanická práca, značka W, jednotka práce 

J, vzťah W = F.s 



výkon, značka P, jednotky výkonu W, kW, MW 

vysvetliť na príkladoch vzťah medzi 

mechanickou prácou a teplom, medzi 

mechanickou prácou a polohovou alebo 

pohybovou energiou telesa, 

pohybová energia telesa, značka Ek, jednotky 

pohybovej energie J, kJ, MJ 

polohová energia telesa, značka Ep, jednotky 

polohovej energie  J, kJ, MJ, vzťah Ep = m.g.h 

vysvetliť na jednoduchých príkladoch 

vzájomnú premenu foriem energie a 

zákon zachovania energie, 

vzájomná premena pohybovej a polohovej 

energie telesa, zákon zachovania mechanickej 

energie 

vytvoriť a prezentovať projekt, v ktorom 

tvorivo využije získané informácie a 

správne cituje zdroje informácií. 

energia v prírode 

 

 



Predmet: Chémia 

 

 

 

Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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: CHÉMIA 

Tematický celok 
Počet 

hodín 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Zloženie látok 

22 

 

 

 

Žiak na konci 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

- vysvetliť rozdiel medzi chemickým 

a fyzikálnym dejom                                              

- vymenovať druhy chem. Reakcií                                   

- poznať faktory, ktoré urýchľujú chem. reakciu 

Chemická reakcia, rozklad, zlučovanie, 

reaktanty, produkty, horenie, ex. 

a endotermické r. , energetické zmeny     

pri chem. reakciách, rýchlosť  chem. 

r.vplyv faktorov na rýchlosť chem. r.. 

- vedieť opísať stavbu atómu                                

-poznať el. náboj mikročastíc                               

- zapísať a vysvetliť vznik iónov                           

- vysvetliť vznik chem. Väzby                              

- zapísať a prečítať vzorce dvoj- 

a viacatómových molekúl                                    

- vedieť zapísať oxidačné číslo 

Atóm, elektrón, protón, neutrón, molekula, 

ión, anión, katión, jadro, elektrónový obal, 

elektrónový pár,chemická väzba, polárna, 

nepolárna, iónová, oxidačné číslo,   

- vysvetliť zloženie látok                                               

- rozlíšiť prvky a zlúčeniny                                              

- poznať význam chem.prvkov a vzorcov                          

- poznať slov. názvy a značky prvkov 

Chemická látka, prvok, zlúčenina,                

chemický vzorec, značka, názov prvku, 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významné chemické 

prvky a zlúčniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

- poznať význam objavu PSP a meno autora 

Mendelejeva                                                             

- určiť počet radov a stĺpcov v PSP                                

- vedieť určiť umiestnenie prvku na základe 

protónového čísla                                                           

- zapísať protónové číslo atómov                                 

- určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty 

protónového čísla 

Periodická sústava prvkov, protónové 

číslo, skupina, perióda, kovy, nekovy,    

polokovy, značky prvkov slovenské a 

latinské, prvý autor PSP- Mendelejev 

-vymenovať základné vlastnosti, skupenstvo, 

farba,  reaktivita,...a použitie kyslíka                            

- určiť oxidačné čísla atómov prvkov                   

v oxidoch                                                              

- vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov  

oxidov                                                                            

-vedieť názvy a vzorce známych oxidov  ich 

vlastnosti a použitie, pomenovať dej, pri ktorom 

sa oxidačné číslo znižuje alebo zvyšuje                        

- poznať príklady redoxných reakcií z bežného 

života 

Oxidy, oxid vápenatý, oxid uhličitý  oxid 

uhoľnatý, dusičný, siričitý, sírový, 

oxidačné čislo,  redoxné reakcie, oxidácia, 

redukcia 

-vymenovať základné vlastnosti vodíka                            

- vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov  

hydroxidov a kyselín                                                        

-poznať názvy a vzorce dôležitých hydroxidov 

a kyselín                                                                       

- pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou     

kyselín a hydroxidov s vodou                                           

- poznať oxidy, ktoré vytvárajú kyslé dažde        

Kyseliny, bezkyslíkaté a kyslíkaté 

kyseliny, kyslé roztoky 



- poznať vplyv kyslých dažďov na životné 

prostredie                                                                      

- určiť pomocou univerzálneho indikátorového 

papierika pH rôznych roztokov                            

- opísať neutralizáciu                                             

- poznať výskyt a funkciu HCl v ľud. organizme 

uviesť význam sodíka, draslíka, horčíka,   

vápnika, a železa pre ľud. org. a ich potravinové 

zdroje                                                                    

- zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku NaCl 

v potrave pre ľud. Organizmus                                        

- vedieť prakticky určiť ,či je roztok kyslý, 

zásaditý alebo neutrálny                                               

- vedieť pracovať s roztokmi indikátorov 

a indikátorovými papierikmi                                         

- dodržiavať zásady bezpečnej práce 

v chem.laboratóriu 

Hydroxidy, zásadité roztoky  

Neutralizácia, pH, stupnica pH, indikátor 

- poznať význam, kovov a ich zlúčenín 

v ľudskom organizme,                                                       

- uviesť potravinové zdroje týchto zlúčenín                    

- vedieť pozorované javy sprevádzajúce pokus, 

vyhodnotiť a interpretovať ich                                          

- zaznamenať výsledok pokusu                             

- vyhľadať, spracovať a prezentovať 

požadované údaje a informácie do projektov                  

- poznať kovy, ktoré sú dôležité v bežnom 

živote a ich výrobu a použitie                                            

Kovy a ich zlúčeniny v ľudskom 

organizme a v bežnom živote                      

Priemyselná výroba niektorých kovov 

a ich výrobky 



 

  

- poznať problematiku obmedzených zdrojov 

surovín a dôležitosť ich hospodárneho využitia 



Predmet: Biológia  

 

 

 Biológia VIII. ročník  

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:                                          Pojmy 

Základné životné 

procesy 

organizmov 

18 

zdôvodniť odlišnosť stavby a funkcie rastlinnej a živočíšnej 

bunky 

bunka rastlinná a živočíšna 

bunkové organely a ich funkcie výživa organizmov, živiny 

zhodnotiť význam jednotlivých životných procesov pre 

život organizmov, 

organizmy parazitické, saprofitické, symbiotické baktérie,  

rozkladné, kvasné, mliečne, hľuzkové 

vytvoriť pojmovú mapu vzťahov orgánových sústav 

živočíchov, 
výživa rastlín fotosyntéza 

porovnať životné procesy rastlín a živočíchov, výživa živočíchov, trávenie, vstrebávanie 

naplánovať pozorovanie základných znakov a procesov 

organizmov rôznymi zmyslami a rôznymi spôsobmi, 

dýchanie organizmov, rozklad organických látok, uvoľnenie 

energievylučovanie živočíchov 

uskutočniť jednoduchý pokus alebo pozorovanie na 

skúmanie životných procesov organizmov 

dráždivosť, citlivosť a pohyb rastlín a živočíchov, regulácia 

hormonálna, nervová 

formulovať závery z uskutočneného pozorovania alebo 

pokusu. 
delenie bunky 

  
rozmnožovanie organizmov pohlavné a nepohlavné, 

rast, vývin, životný  cyklus organizmov. 

Dedičnosť a 

premenlivosť 

organizmov 

6 

lokalizovať uloženie genetickej informácie v bunke 

genetika 

dedičnosťť, premenlivosť, potomstvo 

opísať stavbu chromozómu, genetická informácia 

monitorovať dedične podmienené znaky svojej rodiny, jadro, chromozóm, nukleová kyselina, DNA, dvojzávitnica 



vysvetliť príčinu tvorby kópie nukleovej kyseliny a význam 

zníženia počtu chromozóv pri vzniku pohlavných buniek, 
gén, znak, vlastnosť kópia DNA                                                                          

schematicky znázorniť prenos určitého znaku z rodičov na 

potomkov, 
alela dominantná, recesívna,  bunka telová, pohlavná, oplodnená 

  
  

rozlíšiť na príklade dedičnú a nededičnú premenlivosť, kríženie, schéma kríženia 

zhodnotiť význam dedičnosti a premenlivosti, premenlivosť nededičná, dedičná 

zdvôvodniť podstatu šlachtenia, šlachtenie, odroda, plemeno 

diskutovať o dediných chorobách a ich vplyve na život 

človeka a možnosti využitia genetického poradenstva, dedičná choroba 

  
genetické pradenstvo, 

posúdiť využitie vedeckých poznatkov genetiky.   

Životné 

prostredie 

organizmov a 

človeka 

9 

zistiť, ako pozitívne a negatívne človek zasahuje do zložiek 

životného prostredia, 
životné prostredie 

  zložky životného prostrdia človeka,ekológia, 

  environmentalistika 

monitorovať znečistenie ovzdušia, vody, pôdyv okolí školy 

a bydliska, 
podmienky života 

  priemysel, doprava, energetika, poľnohospodárstvo 

zdvôvodniť príčiny negatívneho vplyvu človeka na životné 

prostredie, 
znečistenie vzduchu, vody a pôdy 

  globálne enviromentálne problémy 



yhodnotiť dôsledky znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy 

na život, 
odpad skládky, spalovanie, recyklácia 

  starostlivosť o prírodné a životné prostredie človeka 

argumentovať o pozitívach a negatívach priemyslu, 

dopravy, energetiky,poľnohospodárstva, ťažby nerastných 

surovín, 

ochrana prírody, zákon o ochrane prírody, chránené druhy, 

chránené územia 

určiť chránené rastliny, živočíchy a chránené územia 

Slovenska, 
obnoviteľné zdroje energie 

analyzovať možnosti zabránenia vzniku smogu, 

skleníkového efektu, kyslých dažďov, ozonovej diery, 

hromadenia odpadov, 

  

zhodnotiť význam recyklácie druhotných surovín a 

alternatívnych zdrojov energie, 

  

dodržiavať osvojené návyky na šetrenie energie a pitnej 

vody, 
  

zorganizovať aktivity na šetrenie vody alebo energie vo 

svojom okolí 
  

vytvoriť pojmovú mapu vzájomných vzťahov organizmov 

a prostredia, 
  

navrhnúť jednoduchý projekt zameraný na riešnie 

enviromentálnych problémov v okolí. 
  

 

 

 

 

  



Predmet: Dejepis 

 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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 

Veľká francúzska 

revolúcia 

 

8 Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže: 

Zhrnúť základné myšlienky osvietenstva, rozpoznať viedenský 

kongres ako medzník vo vývoji európskych dejín, vyvodiť 

dôsledky francúzskej revolúcie na dianie v Európe, pracovať zo 

školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia 

Francúzska revolúcia – Napoleon Bonaparte 

a napoleonske vojny-Napoleon a Slovensko 

 

Vo víre revolúcií 

a nacionalizmu

  

6 Zdôvodniť vplyv zjednotených štátov na mocenské pomery 

v Európe,  pracovať zo školskými historickými prameňmi z daného 

historického obdobia 

Jar národov-Zjednotenie Talianska-Zjednotenie 

Nemecka-Zasľúbená zem Amerika 

 

 

Priemyselná 

revolúcia a 

modernizácia 

3 Vystihnúť základné znaky priemyselnej revolúcie, porovnať 

proces výroby v cechu, manufaktúre a továrni,  

Hospodárstvo a ekonomika-Veda a technika-Vynálezy 

 



Slovenské národné 

hnutie 

 

16 Zhodnotiť význam osvietenských reforiem, rozpoznať ciele 

slovenského národného hnutia, vystihnúť čo sa zmenilo a čo sa 

nezmenilo v postavení Slovákov po revolúcii, určiť príčiny 

a dôsledky vysťahovalectva z Rakúsko – Uhorska, pracovať so 

školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia 

Osvietenstvo-tereziánske a jozefínske reformy-Národné 

hnutie – Bernolákovci-Kollárovci-Štúrovci-Revolučný rok 

1848/49-Memorandum-Matica slovenská-Rakúsko-

uhorské vyrovnanie-Maďarizácia-Slovenské 

vysťahovalectvo 

 

  



Predmet: Geografia 

 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník Šiesty – športové triedy 

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 

            

Slovensko 33 

Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže: ,    
            

zhodnotiť polohu Slovenska v rámci Európy a sveta z mapy 

(hranice, susedné štáty, horské celky, nížiny, podnebné pásma) 

(„čítanie“ mapy),  

Poloha Slovenska 

            identifikovať na mape najväčšie pohoria, nížiny a kotliny 

Slovenska, 
Povrch Slovenska                                  
pohoria - Karpaty ( Tatry, Nízke Tatry, 

Slovenské rudohorie, Štiavnické vrchy, 

Slovenský raj, Slovenský kras, muránska 

planina, Veľká Fatra, Malá Fatra, Poľana, 

Pieniny, vihorlat, Slánske vrchy, Nízke 

Beskydy),                           kotliny ( 

Hornonitrianska, Považské poddolie, 

Žilinská, Juhoslovenská, Košická),                                 

Panónska panva - nížiny 

(Východoslovenská, Záhorská, 

Podunajská) 

            

vymedziť a porovnať podľa mapy povodia najväčších 

slovenských riek,vysvetliť príčiny rozdielov v množstve vody 

počas roka v najväčších riekach Slovenska,v tematickej mape 

rozlíšiť oblasti s vysokým výskytom zdrojov podzemnej vody 

Vodstvo rieky - Dunaj, Váh, Hron, Orava, 

Hornád,Poprad, Ondava, jazerá, plesá, 

umelé vodné nádrže, minerálne a tremálne 

pramene 

            
vysvetliť vplyv oceánu a prevládajúceho západného prúdenia 

vzduchu na podnebie Slovenska, zdôvodniť vznik troch 

klimatických oblastí na území Slovenska, 

Podnebie - klimatické oblasti 

            



odôvodniť pomocou nákresu usporiadanie vegetačných 

(rastlinných) stupňov na Slovensku, 
Vegetačné stupne 

            uviesť päť typických rastlinných a živočíšnych druhov 

žijúcich v jednotlivých vegetačných stupňoch, 
Chránené oblasti 

            v tematickej mape ohraničiť veľkoplošné chránené územia na 

Slovensku („čítanie“ mapy) 
             v časovej postupnosti zaradiť tri najdôležitejšie historické 

udalosti v dejinách Slovenska,  

Histórické udalosti 

  
  

         vysvetliť príčiny zmien v počte obyvateľov Slovenska za 

posledných 50 rokov, zhodnotiť vplyv prírodných podmienok 

na nerovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva Slovenska, 

zdôvodniť rozmiestnenie národností na území Slovenska, 

Obyvateľstvo 

            na základe tematickej mapy vytvoriť zoznam desiatich 

najľudnatejších miest Slovenska, zdôvodniť výnimočnosť 

postavenia Bratislavy a Košíc na Slovensku a v Európe, 

Mestá a vidiecke sídla ( Bratislava, 

trnava, košice, Prešov, Banská Bystrica, 

Žilina, Nitra, Trenčín, Poprad, Martin 

            
vysvetliť príčiny zmien v hospodárstve Slovenska po roku 

1989, porovnať hospodárstvo a odvetvovú štruktúru priemyslu 

v jednotlivých regiónoch Slovenska, v obsahu tematickej 

mapy rozlíšiť najznečistenejšie oblasti Slovenska („čítanie“ 

mapy), 

Hospodárstvo a nerastné suroviny 

            zhodnotiť možnosti Slovenska z pohľadu rozvoja cestovného 

ruchu, 

Cestovný ruch 

             zaujať postoj k trom závažným problémom Slovenska, Problémy Slovenska 

            



zdôvodniť zaradenie piatich pamiatok do Zoznamu kultúrneho 

a prírodného dedičstva UNESCO a ukázať ich na mape 
Pamiatky zaradené do UNESCO 

            vymedziť na mape administratívneho členenia Slovenska 

hranice jednotlivých krajov (VÚC) a určiť ich hlavné mestá, 

porovnať prírodné podmienky krajov na západnom, strednom 

a východnom Slovensku,  

Administratívne členenie 

            usporiadať podľa rozlohy a počtu obyvateľov tri najväčšie 

kraje Slovenska, porovnať jednotlivé kraje navzájom a 

vystihnúť tri spoločné a tri rozdielne črty v ich hospodárstve. 

Regióny Slovenska 

             

  



Predmet: Občianska náuka 

 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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: Občianska náuka 

    Žiak na konci 8. ročníka základnej školy dokáže/vie:   

Tematický celok 
počet 

hodín 
Výkonový štandard Obsahový štandard 

Štát a právo 22 
 

  

analyzovať články Ústavy SR, týkajúce sa znakov štátu a štátnej moci Ústava SR 

zhodnotiť význam Ústavy SR pre občana Štát, jeho znaky a funkcie 

vysvetliť na príkladoch vybraných štátov rôzne formy vlády Formy vlády 

zdôvodniť potrebu deľby štátnej moci Deľba štátnej moci 

vystihnúť rozdiely medzi priamou a nepriamou demokraciou Demokracia 

rozlíšiť parlamentné, prezidentské a komunálne voľby Voľby 

vytvoriť hierarchiu právnych predpisov Právo 

rozpoznať na príkladoch znaky protiprávneho konania  Právne normy 

 
Právna spôsobilosť 

 
Spôsosbilosť na právne úkony 

 
Trestná zodpovednosť 

  Prezumpcia neviny 



Ľudské práva a 

slobody 

11 orientovať sa v texte Druhej hlave Ústavy SR a Dohovoru o právach 

dieťaťa 
Ľudské práva a slobody 

rozpoznať v konkrétnych situáciach prejavy diskriminácie Predsudky 

identifikovať rodové stereotypy v okolí a médiách Diskriminácia 

prezentovať výsledky samostatne nájdených príkladov najčastejšieho 

porušovania práv dieťaťa v rodine, škole, na Slovensku, vo svete 
 Práva dieťaťa 

  Dohovor o právach dieťaťa 

    

    

 

  



Predmet: Etická výchova 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodna týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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:  ETV 8. ročník 

Tematický celok Počet hodín Obsahový štandard Výkonový štandard 
  1 Úvodná hodina   

Zdroje etického poznania 

ľudstva 
8 

zdroje etiky mravné hodnoty a mravné normy 

hodnotová orientácia  
uviesť hlavné zdroje etiky  

rebríček hodnôt svedomie  vymenovať niektoré mravné hodnoty  

etika a náboženstvá  vysvetliť, na čo slúžia mravné normy 

aktuálne etické problémy v spoločnosti vysvetliť význam svedomia  

  vymenovať príklady pozitívnych vzorov z 

dejín a literatúry  

  
porovnať etický odkaz náboženstiev  

  diskutovať o aktuálnych etických 

problémoch v spoločnosti 

Život, telesné a duševné 

zdravie ako etická hodnota 
7 

život a zdravie ako hodnota 
vysvetliť spôsoby starostlivosti o zdravie 

svoje a iných  

starostlivosť o zdravie  
identifikovať prejavy zdravého životného 

štýlu  

psychohygiena zdravý životný štýl 

vysvetliť dôsledky nesprávnej 

životosprávy diskutovať o etických 

problémoch súčasnosti rozlíšiť medzi 

etickým a neetickým konaním človeka 

profesijná etika etika a rozvoj technológií    

etika a ekológia etické problémy doby – 

eutanázia, génová manipulácia 

  

trest smrti   

interrupcia   



Ekonomické hodnoty a 

etika 
9 

vlastníctvo peniaze – „cieľ, alebo prostriedok?“ 

materiálne a nemateriálne hodnoty 
určiť formy vlastníctva 

konzumná spoločnosť sociálna nerovnosť 

ekonomické cnosti solidarita, dobrovoľníctvo, 

charita  

diskutovať o vzťahu k peniazom 

reklama a manipulácia zákazníkov  vysvetliť pojem konzumizmus 

ochrana spotrebiteľa 
analyzovať prejavy a dôsledky sociálnej 

nerovnosti zhodnotiť význam solidarity 

  posúdiť potrebu pomoci slabším 

  vystihnúť negatívne prvky reklamy 

Dobré meno a pravda ako 

etické hodnoty 
7 

poznanie pravda ako etická hodnota  

zdôvodniť potrebu pravdy v živote 

človeka vysvetliť význam tajomstva a 

utajovaných skutočností 

kritické myslenie 
pomenovať význam poznania a 

poznávania v živote človeka 

argumentácia pravda a lož 
zdôvodniť význam rešpektovania cti a 

dobrého mena 

etické dilemy  diskutovať o dôležitosti vzdelávania 

tajomstvo  
zostaviť si konkrétny plán efektívneho 

zvládnutia školských úloh. 

dobré meno jednotlivca i spoločenstva   

Reflexia predmetu 1 
Hodnotenie, sebahodnotenie, reflexia Žiak je schopný ohodnotiť svoju prácu 

 

 



Predmet: Technika 

 

 

 Technika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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 

 

Elektrické spotrebiče v domácnosti 

 

10 

Žiak na konci 8. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:  

 

-  opísať princípy činnosti 

vybraných elektrických 

spotrebičov,  

-  ovládať pravidlá použitia 

vybraných elektrických 

spotrebičov v domácnosti, 

-  vypočítať spotrebu elektrickej 

energie vybraných spotrebičov v 

domácnosti s využitím 

energetického štítku  

-  porovnať finančné náklady na 

prevádzku niektorých elektrických 

spotrebičov v domácnosti,  

-   zdôvodniť zber, triedenie a 

likvidáciu vyradených elektrických 

spotrebičov, 

-   zrealizovať prieskum projekt na 

kúpu elektrického spotrebiča do 

domácnosti. 

 

-  školský poriadok, 

-   pracovný poriadok v školskej dielni,  

 

-  BOZP elektrické spotrebiče v 

domácnosti,  

 

-  druhy elektrických spotrebičov,    

 

-  princíp činnosti elektrických  

spotrebičov, 

 

-   pravidlá bezpečného používania a 

obsluhy ekonomika domácnosti,  

 

-  energetický štítok (energetická 

trieda) elektrických spotrebičov 

 

-   spotreba elektrickej energie 

 



 

Technická elektronika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Žiak na konci 8. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:  

 

-  zapojiť diódu v priepustnom a 

nepriepustnom smere,  

-   vysvetliť využitie diódy a 

tranzistora v elektrickom obvode, 

-   vyhľadať na internete príklady 

využitia snímačov v bežnom 

živote, 

-   uviesť spôsoby regulácie 

elektrických prístrojov a zariadení 

v domácnosti,  

-  pracovať samostatne s virtuálnou 

elektronickou stavebnicou,  

-  opísať princíp prenosu 

telekomunikačných signálov. 

-  dióda, tranzistor, integrovaný obvod, 

 

-  mikročip logické obvody snímače a 

regulačné prvky prenos signálov, 

 

 -  telekomunikačná technika virtuálna 

elektronická stavebnica (Edison) 

  

 

  

 

Technická tvorba 

 

 

4 Žiak na konci 8. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:  

 

-  vytvoriť technickú dokumentáciu 

k vlastnému jednoduchému 

výrobku v elektronickej podobe, 

-   vytvoriť reklamný leták s 

cenovou ponukou na predaj 

vlastného výrobku, 

-   navrhnúť vlastný výrobok,  

-   zrealizovať na svojom výrobku 

pracovné postupy ručného 

obrábania materiálov s využitím 

  

 

 

- konštruktér, technológ, 

konštruovanie, technológia výroby 

 - návrh a tvorba technickej 

dokumentácie,  

- dizajn marketing PC,  

- kresliace programy, výrobky: stolový 

ventilátor na solárny pohon; solárne 

osvetlenie záhradného chodníka; 

ochranca bytu/domu – pohybový 

snímač so zvukovým signálom; 



zapájania elektrických obvodov,  

-   vypracovať projekt vlastného 

jednoduchého kombinovaného 

výrobku. 

 

štedrovečerný stolový blikajúci (LED) 

stromček; z nefunkčného „mobilu“ 

autíčko; netradičný šach a pod. 

Svet práce – voľba povolania 6 Žiak na konci 8. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:  

 

-  posúdiť svoje možnosti pri 

rozhodovaní o voľbe vhodného 

povolania a profesijnej prípravy,  

-  využiť profesijné informácie a 

poradenské služby pre výber 

vhodného vzdelania,  

-  navrhnúť plán a časový rozvrh 

pre dosiahnutie kariérnych cieľov, 

vrátane požiadaviek na vzdelanie a 

odbornú prípravu, náklady a 

možné zadlženie,  

-  vysvetliť pojem mzda (hrubá, 

čistá),  

-  uviesť príklady zdrojov príjmu 

iných než mzda (napr. dar, provízia 

a zisk, peňažný príjem domácnosti, 

štátna sociálna podpora),  

-  použiť internetovú kalkulačku na 

výpočet výšky čistej mzdy. 

 

 

 

 

-  voľba profesijnej orientácie – 

základné princípy, sebapoznávanie, 

osobné záujmy a ciele,  

 

- telesný a zdravotný stav, osobné 

vlastnosti a schopnosti, 

 

- sebahodnotenie, vplyvy na voľbu 

profesijnej orientácie,  

 

- informačná základňa pre voľbu 

povolania, práca s profesijnými 

informáciami a využívanie 

poradenských služieb. 

 

 

 

 



 

Príprava jedál a výživa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Žiak na konci 8. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:  

-  orientovať sa v základnom 

vybavení kuchyne,  

-  používať základný kuchynský 

inventár a bezpečne obsluhovať 

základné spotrebiče,  

-  pri zostavovaní jedálneho lístka 

zohľadniť finančné náklady naň,  

-  vytvoriť kalkulačný list a 

vypočítať cenu jedla,  

-  pripraviť jednoduché jedlá v 

súlade so zásadami zdravej výživy,  

-  pripraviť vybrané tradičné 

slovenské jedlo a typické jedlo inej 

kultúry,  

-  opísať vplyv technologickej 

úpravy na kvalitu jedla,  

-  dodržiavať základné princípy 

stolovania, spoločenského 

správania sa a obsluhy pri stole v 

spoločnosti,  

-  udržiavať poriadok a čistotu 

pracovných plôch, dodržiavať 

základy hygieny a bezpečnosti 

práce,  

-  poskytnúť prvú pomoc pri 

úrazoch v kuchyni.  

 

 

-  kuchyňa (základné vybavenie, 
udržiavanie poriadku a čistoty, 
bezpečnosť a hygiena prevádzky)  
potraviny (výber, nákup, skladovanie, 

skupiny potravín, zásady zostavovania 

jedálneho lístka)  

základné zložky potravy  

príprava jedál (úprava jedál v studenej 

kuchyni, základné spôsoby tepelnej 

úpravy, základné postupy pri príprave 

jedál a nápojov)  

základné znalosti o konzervovaných a 

trvanlivých (chladených, mrazených, 

sušených, kondenzovaných, solených a 

iných potravinách), vrátane skladovania  

uchovávanie a podávanie hotových 

pokrmov  

úprava stola a stolovanie (jednoduché 

prestieranie, obsluha a správanie sa pri 

stole, slávnostné stolovanie v rodine, 

dekorácie a kvety na stole)  

denný režim – rozloženie a zloženie 

potravy v priebehu dňa  

význam bielkovín, tukov a sacharidov 

pre zdravie človeka  

význam vitamínov a minerálov pre 

zdravie človeka, pitný režim  

racionálne jedlá, diétne jedlá, jedlá pre 

deti ,tradičné jedlá, typické jedlá iných 

kultúr ,stravovanie v rôznych kultúrach  

 

 

 

 



Ručné práce 

 
4 

Žiak na konci 8. ročníka základnej 

školy vie/dokáže:  

 

-  oboznámiť sa s pomôckami a 

nástrojmi pre ručné práce,  

-   rozoznať rôzne druhy tkanín,  

-  šiť rôznymi stehmi,  

-  robiť drobné opravy odevov,  

-  oboznámiť sa so strihom na 

najjednoduchších príkladoch,  

-   háčkovať s vlnou,  

-   ručne pliesť,  

-   oboznámiť sa s ďalšími 

netradičnými (menej rozšírenými) 

ručnými prácami.  

 

 

 

 

 

 

  
základné pomôcky a nástroje na ručné 

práce, šijací stroj  

tkaniny – bavlnené, hodvábne, vlnené, 

syntetické  

základné stehy, pomocné stehy, 

obnitkovacie stehy, spojovacie stehy, 

ozdobné stehy  

prišívanie zapínadiel  

prišitie pútka  

navlečenie gumy a šnúrky  

strih a jeho základné využitie  

háčkovanie (krátky a dlhý stĺpik, 

retiazkové očká)  

pletenie(hladké a obrátené očká, 

začínanie a ukončenie pletenia, 

pridávanie a uberanie očiek)  

práca s netradičným materiálom (napr. 

šúpolie, drotárstvo, gumičkovanie)  

kultúra odievania  
 

 

 

 

  



Predmet: Hudobná výchova 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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 

33 
Žiak na konci 8. ročníka základnej 

školy vie/dokáže: 
Téma 

Hlasové činnosti 

7 

Spievať intonačne čisto 

 Ľudové piesne a  autorské piesne 

Rytmizované texty  

Artikulačné cvičenia 

Dychové cvičenia a hlasové cvičenia 

Intonačné cvičenia 

Hry s hlasom 

Tvorivo pracovať s hlasom Syntéza zručností, vedomostí a návykov z ročníkov 5. - 



7. 

Inštrumentálne činnosti 

5 Správne používať elementárne 

hudobné nástroje správne používať 

hrací aparát 

Hra na elementárnych hudobných nástrojoch 

Hrať na jednom klasickom 

štandardizovanom  hudobnom 

nástroji Hra na klasickom hudobnom nástroji (zobcová flauta, 

keyboard, klavír, gitara a pod.) 

Podľa sluchu a podľa notového 

zápisu zahrať melodickú líniu 

Tvorivo pracovať s hudobnými 

nástromi (so zvukom) 
Elementárna improvizácia a kompozícia 

Prezentovať výsledky svojej práce 

ako sólový hráč alebo v rôznych 

inštrumentálnych zoskupeniach 

Vystúpenie pred obecenstvom (pred spolužiakmi, 

rodičmi) 

Školské hudobné teleso, kapela (school band) 

Aktívne počúvanie 

hudby 

10 

Aktívne počúvať hudbu 
Skladby slovenských i zahraničných hudobných 

skladateľov 

Rozoznať podľa farby zvuku ľudské 

hlasy 

Ľudský hlas (soprán, alt, tenor, bas, detský hlas) a zbor 

(ženský zbor, mužský zbor, zmiešaný zbor, detský zbor) 



Rozoznať podľa farby 

zvuku,vzhľadu i názvu klasické 

hudobné nástroje 

Nástroje bežne používané v stredoeurópskej kultúre 

(napr. flauta, hoboj, klarinet, fagot, trúbka, lesný roh, 

pzauna, tuba, husle, viola, violončelo, kontrabas, klavír, 

organ, gitara, harfa,cimbal, bežné bicie nástroje) 

Rozoznať podľa zvuku, vzhľadu i 

názvu bežné nástrojové zoskupenia 

v klasickej hudbe, ľudovej hudbe  v 

populárne hudbe 

Inštrumentálne zoskupenia (napr. sláčikové kvarteto, 

dychové kvinteto, komorný orchester, symfonický 

orchester, cimbalovka, dychovka, rôzne nástrojové 

zoskupenia v populárnej hudbe 

Identifikovať niektoré významné 

diela alebo úryvky z nich, určiť ich 

názov a meno autora 

Skladby svetových a slovenských skladateľov (pozn. 

najznámejších reprezentantov jednotlivých štýlových 

období dejín hudby podľa voľného výberu učiteľa - aj 

bez chronologickej súvislosti podľa zoznamu vypočutých 

diel z predchádzajúcich ročníkov) 

Sluchom rozoznať a slovne vyjadriť 

najdôležitejšie štýlové odlišnosti 

stredovekej, renesančnej barokovej, 

klasicistickej, romantickej hudby a 

hudby 20. storočia 

Identifikačné znaky konkrétneho štýlového obdobia 

(stredovek, renesancia, barok, klasicizmus, 

romantizmus, hudba 20. storočia) 



Rámcovo poznať periodizáciu dejín 

európskej hudby 

Názvy štýlových období - gotika, renesancia, barok, 

klasicizmus, romantizmus, hudba 20. storočia, 

populárna hudba 

Sledovať plynutie znejúcej hudby v 

notovom zázname 

Notové záznamy (pre sólo, komorné zoskupenia napr. 

sláčikové kvarteto, ukážka jednoduchej partitúry pre 

orchester) 

Orientovať sa v ponuke koncertov a 

hudobných podujatí vo svojom 

regióne i na Slovensku 

Hudba v mojom regióne a na Slovensku 
Vymenovať koncertné sály, 

výstavné a muzeálne priestory 

venované hudbe vo svojom regióne 

i na Slovensku 

Vymenovať niektorých význaných 

umelcov a hudobné telesá 

slovenskej a svetovej hudobnej 

kultúry 

Meno jedného skladateľa z obdobia baroka, klasicizmu, 

romantizmu, hudby 20. storočia a žijúceho autora 

Hudobno- pohybové 

činnosti 

5 

Pohybom reagovať na počutú 

hudbu 

Kultivovaný pohyb, držanie tela, koordinácia častí tela, 

rytmicky korektné pohyby, pohyby vyjadrujúce 

emocionálno-výrazové charakteristky hudby 



Zapamätať si jednoduché 

choreografie 

Navrhnúť pohyb k hudbe 

Zmena pohybu v súlade so zmenou formotvorného 

prvku 
Navrhnúť hudbu k pohybu 

Navrhnúť jednoduché choreografie 

Pohybovo improvizovať Pohybová spontánnosť a uvoľnenosť 

Zatancovať základné krokové 

schémy štandartných tancov  

Spoločenské tance - valčík, polka, tango, ľudové párové 

tance 

Hudobno- dramatické 

činnosti 

6 

Podľa vlastných návrhov vytvárať 

hudobno-dramatické celky 

Syntéza hlasových, inštrumentálnych, hudobno-

pohybových a hudobno-vizuálnych činností 

Diskutovať o vlastnom hudobno-

dramatickom projekte 
Kritické myslenie 



Zhotoviť a spracovať videozáznam 

hudobno-dramatického projektu 

Kamera, mikrofón, zvykové reproduktory, počítača 

projekcia 

Koncentrovane a s porozumením 

sledovať profesionálne hudobno-

pohybové predstavenie, opísať ho 

vlastnými slovami i odbornou 

terminológiou a diskutovať o ňom 

Návšteva hudobného divadla, opery, operety, muzikálu 

a pod. v profesionálnom divadle alebo sledovanie 

predstavenia z videozáznamu 

 

  



Predmet: Výtvarná výchova 
 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodín týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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 

Odporúčaný výkonový štandard Odporúčaný obsahový štandard  

    

Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky 

3 Štylizácia motívu transformácia vybraného motívu do niekoľkých tvarových štýlov 

(napr. geometrizácia, znejasnenie, vyskladanie z iných tvarov, 

redukcia na obrys, vyjadrenie linkou, bodmi, vyjadrenie 

plastickosti ...) 

Možnosti 

zobrazovania 

videného sveta 

2 Zobrazenie charakteristického výrazu rôznych 

emócií prostredníctvom portrétu (karikatúry) 

zobrazovanie výrazu tváre 

karikatúra podľa fotografických portrétov (prepojené 

s tematickým radom podnety fotografie) 

subjektívne transformovanie videnej reality, nadsadenie 

a štylizácia foriem umocňujúca výraz 

expresionistické portréty, výrazové hlavy 

Podnety 

moderného a 

súčasného 

výtvarného 

umenia 

4 Vymenovanie podstatných znakov umenia 

inštalácie, predvedenie performancie na vlastnú 

tému. 

umenie inštalácie: inštalácia (alebo: pre konkrétny priestor/z 

konkrétnych predmetov/z vytvorených rekvizít/z prírodnín...), 

fotodokumentácia 

umenie performancie a happeningu : performancia (samostatná – 

symbolika gesta, postoja, pohybu); happening (skupinový; napr. 

zorganizovaný nevšedný zážitok) 

Výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami umenia 

2 Poznatky a rozpoznanie typických znakov 

barokového maliarstva, sochárstva 

a architektúry 

barokové umenie (barokové maliarstvo, sochárstvo, architektúra, 

odievanie, typografia ...) 

 výtvarné reakcie žiakov na vybraný barokový artefakt 

Škola v galérii 2 Diskutovanie o videnej výstave, alebo 

prehliadke virtuálneho múzea na internete. 

umenie v galérii, rozdiel medzi múzeom umenia a výstavou 

krátka slovná (písomná) reflexia („recenzia“) výstavy alebo 

virtuálnej galérie 

časopisy o súčasnom umení/dizajne/architektúre 



Podnety 

architektúry 

1 Rozlíšenie funkcie a výraz interiéru a exteriéru interiér a exteriér (špecifiká a vzájomné vzťahy) 

výraz a funkcie vnútorného a vonkajšieho priestoru 

tvaroslovie a materiály 

 3 Návrh vonkajšieho a vnútorného priestoru 

ľubovoľnej stavby 

návrh vnútorného a vonkajšieho usporiadania vybraného 

typu architektúry 

Podnety 

fotografie 

2 Rozlišovanie rôznych spôsobov komponovania 

portrétu 

fotografovanie portrétu (osvetlenie, výraz, formát, výrez, profil, 

trištvrte profil, en face, podhľad, nadhľad) 

portrétna fotografia 

Podnety videa a 

filmu 

2 Rozlišovanie základných filmových žánrov video a film – spoločné znaky a rozdiely 

žánre filmu (dokument, komédia, horor, detektívka, sci-fi, seriál...) 

charakteristické znaky jednotlivých žánrov 

napodobnenie vybraného žánru (napr. na úrovni scenára, 

storybordu, krátkeho videa), alebo zostrih klipu z ukážky 

vybraných žánrov 

Elektronické 

médiá 

2 Poznávanie zásad strihania videa zostrih – montáž z častí (krátkych ukážok) filmov (napr. 

stiahnutých z portálu youtube) alebo z vlastných videozáberov 

strihanie, výber častí, spájanie, inštalácia zvuku, výber hudby 

/zvuku, ruchu k danej scéne (napr. z internetových zdrojov) 

– spájanie obrazu a zvuku v počítačovom programe 

Podnety dizajnu 2 Zhotovenie jednoduchého reklamného 

produktu 

reklama 

vybraná forma reklamného dizajnu: návrh(plagát, reklamný nápis, 

banner, billboard, svetelná reklama, reklamný predmet…) 

návrh a zalomenie reklamného sloganu, textu, plagátu (bilboardu)  

 



 2 Objasnenie zámerov reklamy vzťah obrazu a textu 

reklama na vlastný produkt (napríklad výrobok, dizajn…) alebo 

akciu/event/koncert/športové podujatie/školský večierok… 

tvorba reklamnej kampane 

reklamný dizajn 

Tradície a 

podnety remesiel 

2 Poznávanie tradícií svojho prostredia, 

výtvarná interpretácia typických podnetov 

svojho sociálneho (rodinného) prostredia. 

tradície a súčasnosť 

charakteristické prvky (tradície, zvyky, slávnosti, jedlá ...) vlastnej 

rodiny (sociálnej skupiny) 

charakteristické znaky svojho domova 

rodinné rituály, náboženské rituály, rituály vekových skupín, 

školské a triedne rituály 

subkultúry 

Synestetické 

podnety 

2 Výtvarné interpretovanie hmatových pocitov hmatové pocity 

vnímanie kvality povrchu: teplo – chlad, hladkosť – drsnosť, 

vlhkosť –suchosť, mäkkosť – tvrdosť, slizkosť... 

vnímanie tvaru: hranatý – zaoblený, tupý – ostrý, jednoduchý – 

zložitý... 

vnímanie váhy, veľkosti, dotyku, bolesti, pohybu... 

vyjadrenie hmatového pocitu (perfomačné, farebné, tvarové, 

prostredníctvom symbolu, motívu alebo subjektívne abstraktného 

zobrazenia) 

Podnety 

poznávania sveta 

2 Nachádzanie analógie medzi matematikou 

a výtvarným vyjadrovaním, kompozíciou 

výtvarné vyjadrenie matematických úkonov (sčítanie, odčítanie, 

násobenie delenie...), náhrada čísel tvarmi, farbami, grafickými 

prvkami, zobrazeniami motívov 

variácie, kombinácie, transformácie, rady a série vybraných 

prvkov 

plynulé a pretržité, rastúce a klesajúce ... 

 

  



Predmet: Telesná a športová výchova  - športové triedy 

 

Názov predmetu  Telesná a športová výchova  

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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 8. 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 

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 

        Vrh guľou  

        TC: Základy gymnastických 

športov 

16 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 

        Šatka - -závoj: oblúky, kruhy, osmičky, 

vlnovky, hádzanie a chytanie, zostava 30 s 

        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, 

Odbitie horné na mieste, po pohybe, spodné 

podanie, prihrávka na nahrávača pod sieťou, 

nahrávka, hra podľa upravených pravidiel 

(2:2,3:3) 
        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 

        



TC: povinne voliteľný – úpolové 

športy 

4 Vytvoriť u žiaka základ pre osobnú sebaobranu, prehĺbiť 

pocit zodpovednosti za seba i kolektív, vedieť popísať 

základné postoje, údery, kopy 

 

 

 Základné údery, kopy, hmaty, pády 

         66 

  

        

TC: sezónne pohybové činnosti – 

Zdokonaľovací 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 

        



Predmet: Športová príprava ľadový hokej 

 

 

Názov predmetu Športová príprava ľadový hokej 

Časový rozsah výučby 8 hodín týždenne, spolu 264 vyučovacích hodín 

Ročník ôsmy 

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 25 Žiak na konci 8. 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 30 

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 30 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 17 

zvládnuť ÚHK - prihraj a korčuľuj, 

križovanie, clonenie. 

prihraj a korčuľuj 

križovanie 

clonenie 

Obranné herné kombinácie 17 
zvládnuť OHK - zdvojovanie, 

zaisťovanie. 

zdvojovanie 

zaisťovanie 

Útočné a obranné herné systémy 17 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 resp. 

nevýhode 

20 
zvládnuť Hsi - početná výhoda 

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

3 – 1, vyrovnaný počet hráčov 2 – 2, 

3 – 3 (formou prípravných hier) 

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

3 – 1 

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

prípravných hier) 

Hra 45 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 8 osvojiť v TP - základné pravidlá a 

terminológiu ľadového hokeja, 

zásady organizácie práce, 

bezpečnosti, hygieny a úrazovej 

zábrany organizáciu stretnutia a 

činnosť rozhodcov charakteristika 

techniky a taktiky osvojovaných 

herných činností 

základné pravidla hry, hygieny atď 

životospráva, stravovanie, odpočinok význam 

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 ôsmy 

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 8. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:   

Poučenie o BOZ počas hodín 

športovej prípravy 

1 Vedieť zásady BOZ počas hodín športovej 

prípravy 

Poučenie BOZ počas hodín športovej prípravy, 

správanie, úbory, zodpovednosť. 

Kondičná príprava 98 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 

Rozvoj motorických schopností: vytrvalostných 

schopností, silových schopností, rýchlostných 

schopností, ohybnosti, koordinačných schopností,  

aktívna regenerácia,  

Atletika: behy – rýchlostné, vytrvalostné, nízkej, 

strednej, vysokej intenzity, skoky, atletická abeceda, 

rozklus, rozcvičenie, výklus, zloženie tréningovej 

jednotky, zásady fair-play, Sila: všeobecná sila, 



kombinácie. Vedieť uplatniť získané herné 

činnosti v riadenej hre. 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 

posilňovanie, plynometické cvičenia. Vedieť 

zloženie tréningovej jednotky. Ovládať 

základné plavecké štýly, poznať dôvody 

správnej regenerácie, ako základného 

predpokladu pre dosiahnutie kvalitných 

výkonov a predchádzaniu zranení. 

špeciálna sila, posilňovanie, kruhový tréning,  

Športové hry: futbal, hádzaná, florbal, freesbee, 

ringo,... 

Gymnastika: funkčná – naťahovanie, strečing, jóga, 

pilates, myostimulácia svalov. 

 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 

 

Posiľňovanie : vlastnou váhou, len s gumičkami 

alebo iba vykonávať kardio,  so sparingpartnerom, 

formou súťaže.  

Balančné cvičenia rôzne obmeny v pozíciach 

 

Technická príprava a 

špeciálna pohybová 

príprava 

25 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 do 

Výbehy do kopca, imitačné cvičenia,  imitácie s bež. 

palicami,  

jazda na kolieskových korčuliach, lyžiach, jazda na 



kopca, správne rozložiť sily, imitačnú chôdzu a 

beh s 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.                      

kolobežke.  

Rozvoj špeciálnej sily horných končatín a dolných 

končatín. 

Špeciálne cvičenia na rozvoj dynamickej rovnováhy -  

balančné cvičenia  nestabilné plochy. 

 

Psychologická príprava 3 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. 

Fair-play, osobná hygiena, životospráva,  vplyv 

alkoholu, fajčenia a drog na športový výkon, 

predštartová príprava..... 

 

Bežecké lyžovanie – klasická 

technika 

15 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. 

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. 

 



Bežecké lyžovanie – skate 

(korčuliarska technika) 

20 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 zvládnuť 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. 

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. 

 

Teoretická  a taktická 

príprava 

3 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 situáciách v 

pretekoch. Taktika behu na pretekoch a v 

stresujúcich situáciách a  rozvoj morálno-

vôľových vlastností. 

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,...... 

 



 Telesná zdatnosť a 

pohybová výkonnosť 

(všeobecná a špeciálna 

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, 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. 



 


