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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I  Úvodná hodina  
 

Žiaci sú oboznámení s  
predmetom, cieľmi , obsahom 
učiva občianskej náuky v 8 
ročníku, so základnými učebnými 
pomôckami,  
- vedia dodržiavať pravidlá 
bezpečnosti v učebniach a pri 
práci s pomôckami,/BOZP 

motivačný rozhovor, 
hromadná, skupinovo-
problémová 

OSR- akceptovať 
dôležitosť každej 
roly a presadenia 
sa v skupine a tiež 
prijať pravidlá 
práce v skupine, 
uvedomovať si 
hodnotu rôznosti 
ľudí, názorov, 
prístupov 
k riešeniu 
problémov 

1 

IX/II 1.TC- Štát a právo Vznik štátu a jeho 
znaky 
štát, znaky štátu, 
štátna suverenita 

Žiak vie vysvetliť príčiny vzniku 
štátu, 

- - vie charakterizovať všetky znaky 
štátu 

- - chápe význam pojmu štátna 
suverenita 

hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca, 
jednoduchý výklad, 
brainstorming, diskusia 

OSR- osvojovať si 
študijné zručnosti 
 

2 

IX/III  Ústava SR 
hymna, znak, vlajka 
pečať, preambula 

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

- - vie zhodnotiť význam Ústavy pre 
občana 

analýza, diskusia, 
hromadné vyučovanie 

OSR- osvojovať si 
študijné zručnosti 
 

3 

IX/IV  Funkcie štátu 
funkcie štátu, 
vnútorné funkcie, 
vonkajšie funkcie 

- - pozná vnútorné a vonkajšie 
funkcie štátu, 

- -  vie vysvetliť na príkladoch 
vybraných štátov funkcie štátu,  

zážitkové vyučovanie, 
brainstorming, 
vysvetľovanie 
hromadné vyuč., 

OSR- osvojovať si 
študijné zručnosti 
 

4 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

- vie charakterizovať vzťahy SR so 

susednými štátmi 

-  

skupinové vyuč., 
samostatná práca 

X/I  Formy vlády 
monarchia, 
republika, diktatúra, 
demokracia 

- vie rozlíšiť medzi absolutistickou a 
parlamentnou formou 
monarchie, 

-  - vie uviesť konkrétne typy 
príkladov na demokratickú a 
nedemokratickú formu republiky,  

- - vie uviesť príklady na typy 
diktatúr z minulosti i súčasnosti, 

- - vie porovnať na príkladoch 
vybraných štátov rôzne formy 
vlády  

vysvetľovanie, 
rozprávanie, zážitkové 
vyučovanie, 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie 

OSR- osvojovať si 
študijné zručnosti 
 
MDV- rozvíjať 
schopnosť 
analytického 
prístupu 
k mediálnym 
obsahom 
a kritického 
odstupu od nich 

5 

X/II  Zložky štátnej moci 
deľba moci, 
zákonodarná moc, 
výkonná moc,  
súdna moc 

- - vie vysvetliť príčiny rozdelenia 
štátnej moci na jednotlivé zložky, 

- - vie porovnať jednotlivé zložky 
štátnej moci, 

- - vie, kto tvorí vládu SR, a kto je 
na jej čele, 

- - vie, aké právomoci má prezident 
SR 

hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca, 
jednoduchý výklad, 
brainstorming, diskusia 

OSR- osvojovať si 
študijné zručnosti 
 
MDV- rozvíjať 
schopnosť 
analytického 
prístupu 
k mediálnym 
obsahom 
a kritického 
odstupu od nich 

6 

X/III  Zákonodarná moc 
parlament - NR SR , 
zákon, 
zákonodarný proces,  
Zbierka zákonov, 
platnosť zákona,  

 - vie popísať priebeh plenárneho 
zasadnutia parlamentu – NR SR,  
- vie charakterizovať úlohu 
prezidenta v zákonodarnom 
procese,  

hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca, 
jednoduchý výklad, 
brainstorming, diskusia 

OSR- osvojovať si 
študijné zručnosti 
 
MDV- rozvíjať 
schopnosť 

7 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

účinnosť zákona - vie rozlišovať medzi platnosťou 
zákona a účinnosťou zákona 

analytického 
prístupu 
k mediálnym 
obsahom 
a kritického 
odstupu od nich 

X/IV  Demokracia 
demokracia, priama 
a nepriama 
demokracia 

- vie vystihnúť rozdiely medzi 
priamou a nepriamou 
demokraciou  
 

diskusia, 
práca s doplnkovou 
literatúrou, 
práca s internetom, 
vysvetľovanie, 
brainstorming 

OSR- uplatniť 
poznatky o  
svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 
inakosť a odlišné  
kultúry  
 
MDV- rozvíjať 
schopnosť 
analytického 
prístupu 
k mediálnym 
obsahom 
a kritického 
odstupu od nich 

8 

XI/I  Voľby 
parlamentné, 
prezidentské, 
komunálne voľby 

- vie rozlíšiť parlamentné, 
prezidentské a komunálne voľby, 
- pozná predstaviteľa mesta, obce 
zvoleného vo voľbách 
 

diskusia, 
práca s doplnkovou 
literatúrou, 
práca s internetom, 
vysvetľovanie, 
brainstorming 

MUV- aktívne 
buduje pokojné 
spolunažívanie s 
okolím 
 
MDV- rozvíjať 
schopnosť 
analytického 
prístupu 

9 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

k mediálnym 
obsahom 
a kritického 
odstupu od nich 
 
TBZ- vedieť 
prezentovať sám 
seba, ale aj prácu 
v skupine, 
naučiť sa 
prezentovať svoju 
prácu písomne aj 
verbálne s 
použitím 
informačných a 
komunikačných 
technológií 
 

XI/II  Opakovanie – Štát - - ovláda vedomosti a zručnosti o 
problematike štátu, 

- - dokážu získané vedomosti 
uplatniť v každodennom živote 

diskusia, 
rozprávanie, 
brainstorming, 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie 

OSR- osvojovať si 
študijné zručnosti 
 

10 

XI/III  Právne normy 
norma,  
spoločenské normy, 
náboženské normy,  
estetické normy, 
morálne normy,  
právne normy 
 

- - vie charakterizovať jednotlivé 
druhy noriem,  

- - na konkrétnych príkladoch vie 
rozlišovať medzi jednotlivými 
druhmi noriem, 

- - vie, čím sa právo odlišuje od 
ostatných noriem 
 

hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca, 
jednoduchý výklad, 
brainstorming, diskusia 

OSR- rozpoznávať 
nátlak skupiny a 
vlastné ohrozenie, 
odolávať tlaku 
skupiny, vyhľadať  
pomoc 
-uvažovať o 
dôsledkoch 

11 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

vlastného 
správania a 
konania  
-rozpoznať 
prejavy 
sociálneho násilia 
a nespravodlivosti 
 

MDV- rozvíjať 
schopnosť 
analytického 
prístupu 
k mediálnym 
obsahom 
a kritického 
odstupu od nich 
 
MUV- rozvíjať 
schopnosti 
rozpoznať prejavy 
rasovej 
neznášanlivosti 
a napomáhať 
prevencii vzniku 
xenofóbie, 
uvedomovať si 
možné dopady 
svojich 
verbálnych 
i neverbálnych 
prejavov 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

a pripravenosť 
niesť 
zodpovednosť za 
svoje správanie 

XI/IV  Právne vedomie 
právo, právny štát, 
právna istota, právne 
vedomie, 
spravodlivosť 

- - vie rozdiel medzi právom 
a spravodlivosťou, 

- - pozná základné princípy 
právneho štátu, 

- - vie popísať prepojenosť 
právneho vedomia s právnym 
poriadkom štátu, 
- vie zdôvodniť praktický význam 
právnych poznatkov pre 
budovanie svojho právneho 
vedomia 

hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca, 
jednoduchý výklad, 
brainstorming, diskusia 

OSR- rozpoznávať 
nátlak skupiny a 
vlastné ohrozenie, 
odolávať tlaku 
skupiny, vyhľadať  
pomoc 
-uvažovať o 
dôsledkoch 
vlastného 
správania a 
konania  
-rozpoznať 
prejavy 
sociálneho násilia 
a nespravodlivosti 
 
MUV- rozvíjať 
schopnosti 
rozpoznať prejavy 
rasovej 
neznášanlivosti 
a napomáhať 
prevencii vzniku 
xenofóbie, 
uvedomovať si 
možné dopady 
svojich 

12 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

verbálnych 
i neverbálnych 
prejavov 
a pripravenosť 
niesť 
zodpovednosť za 
svoje správanie 

XII/I  Právny systém SR 
právny systém, 
právny predpis, 
odvetvia práva, 
Zbierka zákonov SR 

- vie definovať pojem právny 
systém,  

- - vie vysvetliť pojem právne 
predpisy,  

- - vie hierarchizovať pojmy 
právneho systému SR, 

- - vie, kde sú uverejňované všetky 
právne predpisy, 
- vie vytvoriť hierarchiu právnych 
predpisov  

-  

diskusia, 
písomné metódy, 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie, 
práca vo dvojici 

OSR- osvojovať si 
študijné zručnosti 
 
MUV- zručnosti 
orientovania sa 
v pluralitnej 
spoločnosti 
a využívať 
interkultúrne 
kontakty 
k vzájomnému 
obohateniu seba 
i druhých, 
komunikovať a žiť 
v skupine 
s príslušníkmi 
odlišných 
sociokultúrnych 
skupín, 
uplatňovať svoje 
práva 
a rešpektovať 
práva druhých, 
chápať a tolerovať 

13 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

odlišné záujmy, 
názory 
i schopnosti 
druhých 

XII/II  Odvetvia práva 
verejné právo, 
súkromné právo, 
štátne právo, 
správne právo, 
finančné právo, 
zákonník, kódex 

- - pozná rozdiel medzi verejným 
a súkromným právom, 

- - vie, ktoré odvetvia patria do 
verejného a súkromného práva, 

- - vie opísať dve vybrané odvetvia 
verejného práva,  

- - vie opísať tri vybrané odvetvia 
súkromného práva 

diskusia, 
brainstorming, 
skupinová práca, 
hromadné vyučovanie, 

OSR- osvojovať si 
študijné zručnosti 
 

14 

XII/III  Občianske právo 
Občiansky zákonník, 
fyzická osoba, 
spôsobilosť na práva 
a povinnosti, 
spôsobilosť na 
právne úkony, 
maloletí 

- - vie,  čo je občianske právo a čím 
sa zaoberá, 

- - vie, čo je spôsobilosť na práva 
a povinnosti, 

- - vie, čo je spôsobilosť na právne 
úkony, 

- - vie, kto je maloletý, 
- - pozná základný kódex 

občianskeho práva – Občiansky 
zákonník 

hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca, 
jednoduchý výklad, 
brainstorming, diskusia 

OSR- uplatniť 
poznatky o  
svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 
inakosť a odlišné  
kultúry  
 

15 

I/I  Ochrana 
spotrebiteľov 
spotrebiteľ, 
spotrebiteľské práva, 
cena tovaru, kvalita 
tovaru, reklamácia 

- - vie, kto je spotrebiteľ, 
- - pozná spotrebiteľské práva, 
- - vie, čo nás ovplyvňuje pri výbere 

tovaru, 
- - vie , čo má obsahovať doklad 

o zaplatení tovaru, 
- - vie, ako, kedy a kde reklamovať  

chybný výrobok, 
- - vie, čo je SOI a Združenie 

diskusia, 
brainstorming, 
skupinová práca, 
hromadné vyučovanie, 

OSR- uplatniť 
poznatky o  
svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 
inakosť a odlišné  
kultúry  
 

16 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

slovenských spotrebiteľov 

I/II  Rodinné právo 
Zákon o rodine, 
manželstvo, rodina, 
rozvod, práva 
a povinnosti rodičov 
a detí 

- - pozná základnú normu 
rodinného práva – Zákon 
o rodine, 

- - vie, aké vzťahy upravuje rodinné 
právo, 

- - vie, aké práva a povinnosti majú 
rodičia a deti, 

- - pozná podmienky vzniku 
a zániku manželstva 

hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca, 
jednoduchý výklad, 
brainstorming, diskusia 

OSR- učiť sa 
zodpovednosti za 
svoju prácu, úcte 
k práci druhých 
 
MUV- 
uvedomovať si 
vlastnú identitu, 
byť sám sebou, 
reflektovať 
vlastné 
sociokultúrne 
zázemie, 

1. stimulovať, 
ovplyvňovať 
a korigovať svoje 
správanie a svoj 
hodnotový 
systém, učiť sa 
vnímať odlišnosti 
ako príležitosti 
k obohateniu, nie 
ako zdroj 
konfliktu 

17 

I/III  Zákon o rodine  
Zákon o rodine 

- - pozná základnú normu 
rodinného práva – Zákon 
o rodine, 
- pozná podmienky vzniku 
a zániku manželstva 

diskusia, 
brainstorming, 
skupinová práca, 
hromadné vyučovanie, 

OSR- učiť sa 
zodpovednosti za 
svoju prácu, úcte 
k práci druhých 

18 

II/I  Trestné právo  - vie rozpoznať na príkladoch zážitkové vyuč., OSR- učiť sa 19 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

Trestný zákon, 
trestný čin, 
priestupok, trestná 
zodpovednosť, 
prezumpcia neviny, 
predbežné zadržanie, 
zadržanie, mladistvý, 
spolupáchateľ, 
obvinený, 
obžalovaný, 
odsúdený, druhy 
trestov, polícia 

 

znaky protiprávneho konania, 
- pozná kódex trestného práva – 
Trestný zákon, 
- vie, že zodpovednosť za skutky 
má od 14. roku života, 
- vie, čo je trestný čin, priestupok, 
- vie, kto je mladistvý páchateľ, 
- vie , aký je rozdiel medzi 
zadržaným a obvineným, 
- vie, aká je to ochranná výchova, 
- vie, čo je prezumpcia neviny 
 
 
 

rozprávanie, 
diskusia, 
inscenačné metódy 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie 

zodpovednosti za 
svoju prácu, úcte 
k práci druhých, 
- uvažovať o 
dôsledkoch 
vlastného 
správania a 
konania  
-rozpoznať 
prejavy 
sociálneho násilia 
a nespravodlivosti 
 
 

II/II  Právne inštitúcie SR 
súdy, prokuratúra, 
advokácia, notárstvo 

- - pozná orgány na ochranu práva, 
- - vie, ako prebieha hlavné 

pojednávanie na súde, 
- - vie vysvetliť pojmy delikvencia, 

vandalizmus, graffiti, writer, 
- - vie, načo slúži notárstvo 

hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca, 
jednoduchý výklad, 
brainstorming, diskusia 

OSR- osvojovať si 
študijné zručnosti 
 

20 

II/III  Opakovanie – 
Právne minimum 

- ovláda vedomosti a zručnosti 
o právnom minime, 
- dokážu získané vedomosti 
uplatniť v každodennom živote 

diskusia, 
rozprávanie, 
brainstorming, 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie 
 

OSR- uplatniť 
poznatky o 
svojich právach 
a právach iných 

21 

III/I 2.TC- Ľudské práva 
a slobody 
 

Niet práv bez 
povinností 
a zodpovednosti 
neodňateľnosť, 
nescudziteľnosť, 

- - vie, aké vlastnosti majú ľudské 
práva,  

- - vie, čo je zodpovednosť, 
- - pozná svoje práva a dodržiava 

povinnosti, 

diskusia, 
brainstorming, 
skupinová práca, 
hromadné vyučovanie, 

OSR- uplatniť 
poznatky o  
svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 

22 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

nepremlčateľnosť, 
nezrušiteľnosť, 
zodpovednosť, 
povinnosť 

- - vie, ako a komu možno 
obmedziť ľudské práva 

inakosť a odlišné  
kultúry  
 

III/II  Základné 
dokumenty 
o ľudských právach 
Všeobecná 
deklarácia ľudských 
práv, Európsky 
dohovor o ochrane 
ľudských práv 
a slobôd, Rada 
Európy, Charta 
základných práv 
Európskej únie, 
 

- - pozná základné dokumenty 
o ľudských právach, 

- - pozná organizácie AI, Unicef, 
UNHCR, 

- - vie, aké organizácie ochraňujú 
ľudské práva na Slovensku 

hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca, 
jednoduchý výklad, 
brainstorming, diskusia 

OSR- rozpoznávať 
nátlak skupiny a 
vlastné ohrozenie, 
odolávať tlaku 
skupiny, vyhľadať  
pomoc 
 
MUV- zručnosti 
orientovania sa 
v pluralitnej 
spoločnosti 
a využívať 
interkultúrne 
kontakty 
k vzájomnému 
obohateniu seba 
i druhých, 
komunikovať a žiť 
v skupine 
s príslušníkmi 
odlišných 
sociokultúrnych 
skupín, 
uplatňovať svoje 
práva 
a rešpektovať 
práva druhých, 

23 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

chápať a tolerovať 
odlišné záujmy, 
názory 
i schopnosti 
druhých 

III/III  Ústava SR 
Ústava SR 

- - vie sa orientovať v texte Druhej 
hlavy Ústavy SR 

diskusia, 
práca s doplnkovou 
literatúrou, 
práca s internetom, 
vysvetľovanie, 
brainstorming 

OSR- osvojovať si 
študijné zručnosti 
 
MUV- rozvíjať 
schopnosť 
spoznávať 
a tolerovať 
odlišnosti iných 
národnostných, 
etnických, 
náboženských, 
sociálnych skupín 
a spolupracovať 
s príslušníkmi 
odlišných 
sociokult.skupín 
rozvíjať 
schopnosti 
rozpoznať prejavy 
rasovej 
neznášanlivosti 
a napomáhať 
prevencii vzniku 
xenofóbie, 
osvojovať si 
znalosť niektorých 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

základných 
pojmov 
multikultúrnej 
terminológie: 
kultúra, etnikum, 
identita, 
diskriminácia, 
xenofóbia, 
rasizmus, 
národnosť, 
netolerancia... 
 

III/IV  Základné práva detí 
Deklarácia práv 
dieťaťa, Dohovor 
o právach dieťaťa 

- - vie sa orientovať v texte 
Dohovoru o právach dieťaťa 
a v Deklarácii práv dieťaťa, 

- - pozná štyri kategórie práv 
dieťaťa, 

- - vie, ako sa prejavuje 
terorizovanie 

hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca, 
jednoduchý výklad, 
brainstorming, diskusia 

OSR- rozpoznávať 
nátlak skupiny a 
vlastné ohrozenie, 
odolávať tlaku 
skupiny, vyhľadať  
pomoc 
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IV/I  Rovnaký prístup ku 
všetkým deťom 
rovnosť, rovnakosť, 
diskriminácia, 
predsudok, antipatia 

- vie rozpoznať v konkrétnych 
situáciách prejavy diskriminácie, 
- vie, ako čeliť diskriminácii  
- vie, čo je rovnosť a rovnakosť, 
- vie, čo je predsudok 

inscenačné metódy, 
práca s obrazovým 
materiálom, 
brainstorming, 
diskusia, 
skupinová práca, 
hromadné vyučovanie 

OSR- prispievať 
k utváraniu 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v triede aj 
mimo nej 
 
MUV- rozvíjať 
schopnosti 
rozpoznať prejavy 
rasovej 
neznášanlivosti 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

a napomáhať 
prevencii vzniku 
xenofóbie, 
uvedomovať si 
možné dopady 
svojich 
verbálnych 
i neverbálnych 
prejavov 
a pripravenosť 
niesť 
zodpovednosť za 
svoje správanie, 
- vnímať seba ako 
občana, ktorý sa 
aktívne 
spolupodieľa na 
utváraní vzťahu 
spoločnosti 
k minoritným 
skupinám 

IV/II  Rodové stereotypy 
stereotyp, predsudok 

-  - vie identifikovať rodové 
stereotypy v okolí a médiách 
 

inscenačné metódy, 
práca s obrazovým 
materiálom, 
brainstorming, 
diskusia, 
skupinová práca, 
hromadné vyučovanie 

OSR- formulovať 
problémy spojené 
so sociálno-
patologickými 
javmi v 
spoločnosti a  
uprednostniť 
odmietavý postoj 
k nim vo 
svojom správaní 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

MUV- rozvíjať 
schopnosti 
rozpoznať prejavy 
rasovej 
neznášanlivosti 
a napomáhať 
prevencii vzniku 
xenofóbie, 
uvedomovať si 
možné dopady 
svojich 
verbálnych 
i neverbálnych 
prejavov 
a pripravenosť 
niesť 
zodpovednosť za 
svoje správanie 
RLK- folklórne 
tradície (prejavy 
tradičnej ľudovej 
kultúry: ústne,   
herné,dramatické, 
spevné, tanečné a 
hudobné). 

IV/III  Právo na názor 
a informácie 
sloboda prejavu, 
právo na informácie, 
cenzúra, 
utajované 

- - uvedomuje si význam slobody 
prejavu, 

- - chápe právo občanov na 
informácie, 

- - vie, čo sú utajované skutočnosti, 
- - vie, čo je cenzúra, 

diskusia, 
práca s internetom, 
s tlačou, sledovanie TV 
vyuč. v počítačovej 
učebni, 
domáca úloha, 

OSR- vedieť si 
obhájiť svoj názor, 
byť tolerantný 
k názorom 
druhých 
MUV- 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

skutočnosti - - pozná zákon o slobodnom 
prístupe k informáciám 

skupinová práca, 
frontálne vyučovanie 

prostredníctvom 
informácií 
vytvárať postoje 
a rešpekt 
k odlišným 
sociokultúrnym 
skupinám, 
reflektovať 
zázemie 
príslušníkov 
ostatných 
sociokultúrnych 
skupín a uznávať 
ich 

V/I  Právo na život 
právo na život, 
Hnutie za život, 
Hnutie za voľbu, 
eutanázia 

-  -pozná význam hodnoty 
ľudského života, 

- - pozná Druhú hlavu, Čl.15 Ústavy 
SR, 

- - pozná hnutia Za život a Za voľbu 

brainstorming, 
zážitkové vyučovanie, 
práca s tlačou, 
internetom 
skupinová práca, 
hromadné vyučovanie, 
domáca úloha 

OSR- formulovať 
problémy spojené 
so sociálno-
patologickými 
javmi v 
spoločnosti a  
uprednostniť 
odmietavý postoj 
k nim vo 
svojom správaní 
  
ENV- prispievať 
k vnímaniu života 
ako najvyššej 
hodnoty 
 
OŽZ- integrovať 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

postoje, 
vedomosti a 
schopnosti žiakov 
zamerané na 
ochranu života a 
zdravia v 
mimoriadnych 
situáciách, 
podobne pri 
pobyte a pohybe 
v prírode, ktoré 
môžu vzniknúť 
vplyvom 
nepredvídaných 
skutočností 
ohrozujúcich 
človeka a jeho 
okolie, 
pripraviť žiakov  
zvládnuť 
nevhodné 
podmienky v 
situáciách 
vzniknutých 
pôsobením cudzej 
moci, terorizmom 
voči občanom 
nášho štátu 

V/II  Dieťa, práva ktorého 
sú porušované 
porušovanie 

- - vie prezentovať výsledky 
samostatne nájdených príkladov 
najčastejšieho porušovania práv 

brainstorming, 
zážitkové vyučovanie, 
práca s tlačou, 

MUV- 
uvedomovať si 
vlastnú identitu, 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

základných práv detí 
u nás a vo svete 
 

dieťaťa v rodine, škole, na 
Slovensku, vo svete  
 

internetom 
skupinová práca, 
hromadné vyučovanie, 
domáca úloha 

byť sám sebou, 
reflektovať 
vlastné 
sociokultúrne 
zázemie, 

2. stimulovať, 
ovplyvňovať 
a korigovať svoje 
správanie a svoj 
hodnotový 
systém, učiť sa 
vnímať odlišnosti 
ako príležitosti 
k obohateniu, nie 
ako zdroj 
konfliktu 
 
OŽZ- integrovať 
postoje, 
vedomosti a 
schopnosti žiakov 
zamerané na 
ochranu života a 
zdravia v 
mimoriadnych 
situáciách, 
podobne pri 
pobyte a pohybe 
v prírode, ktoré 
môžu vzniknúť 
vplyvom 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

nepredvídaných 
skutočností 
ohrozujúcich 
človeka a jeho 
okolie, 
pripraviť žiakov  
zvládnuť 
nevhodné 
podmienky v 
situáciách 
vzniknutých 
pôsobením cudzej 
moci, terorizmom 
voči občanom 
nášho štátu 
 
TBZ- vedieť 
prezentovať sám 
seba, ale aj prácu 
v skupine, 
naučiť sa 
prezentovať svoju 
prácu písomne aj 
verbálne s 
použitím 
informačných a 
komunikačných 
technológií 
 

V/III  Právo na zdravie 
zdravie, právo na 

- - vie, čo je zdravie, 
- - pozná faktory ovplyvňujúce 

hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 

OSR- uplatňovať  
získané životné 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

zdravie, zdravotná 
starostlivosť, 
ochrana zdravia 

zdravie ľudí, 
- - pozná príčiny chorobnosti 

a úmrtnosti, 
- - dbá o ochranu svojho zdravia 

samostatná práca, 
jednoduchý výklad, 
brainstorming, diskusia 

zručnosti a 
prijaté pravidlá 
pri pohybových  
a športových  
činnostiach  
 
 
OŽZ- integrovať 
postoje, 
vedomosti a 
schopnosti žiakov 
zamerané na 
ochranu života a 
zdravia v 
mimoriadnych 
situáciách, 
podobne pri 
pobyte a pohybe 
v prírode, ktoré 
môžu vzniknúť 
vplyvom 
nepredvídaných 
skutočností 
ohrozujúcich 
človeka a jeho 
okolie, 
pripraviť žiakov  
zvládnuť 
nevhodné 
podmienky v 
situáciách 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

vzniknutých 
pôsobením cudzej 
moci, terorizmom 
voči občanom 
nášho štátu 
 
ENV- podnecovať 
aktivitu, 
tvorivosť, 
toleranciu, 
ústretovosť 
a ohľaduplnosť vo 
vzťahu 
k prostrediu 
prispievať 
k utváraniu 
zdravého 
životného štýlu 
a k vnímaniu 
hodnôt 
prostredia, 
angažovať sa 
v riešení 
problémov 
spojených 
s ochranou 
životného 
prostredia 
 
DOV- Formovať 
mravné vedomie 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

a správanie sa v 
zmysle morálnej a 
právnej 
zodpovednosti pri 
chôdzi a jazde v 
cestnej premávke 

VI/I  Právo na vzdelanie 
a hru 
vzdelávanie, právo 
na vzdelanie, hru 
a odpočinok, 
frustrácia, 
negramotnosť, 
UNESCO 

- - uvedomuje si význam vzdelania, 
- - vie, čo je celoživotné 

vzdelávanie, 
- - vie, čo znamená garantované 

právo na vzdelanie, 
-  - pozná krajiny s vysokou 

negramotnosťou 

hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca, 
jednoduchý výklad, 
brainstorming, diskusia 

OSR- prispievať 
k utváraniu 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v triede aj 
mimo nej 
 
DOV- Formovať 
mravné vedomie 
a správanie sa v 
zmysle morálnej a 
právnej 
zodpovednosti pri 
chôdzi a jazde v 
cestnej premávke 
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VI/II  Práva menšín. 
Menšiny a ich 
ochrana 
menšina, väčšina, 
ochrana 
menšinových práv, 
Rámcova zmluva 
o ochrane 
národnostných 
menšín 

- - vie, čo je nediskriminácia, 
- - vie, čo sú menšiny, 
- - pozná dokumenty na ochranu 

národnostných menšín, 
- - ochraňuje menšiny 

motivačné, rozprávanie, 
rozhovor,inscenačné 
metódy 

 

OSR- vedieť si 
obhájiť svoj názor, 
byť tolerantný 
k názorom 
druhých, 
- uvedomovať si 
hodnotu 
spolupráce 
učiť sa 
zodpovednosti za 
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

svoju prácu, úcte 
k práci druhých 
 
MUV- rozvíjať 
schopnosti 
rozpoznať prejavy 
rasovej 
neznášanlivosti 
a napomáhať 
prevencii vzniku 
xenofóbie, 
uvedomovať si 
možné dopady 
svojich 
verbálnych 
i neverbálnych 
prejavov 
a pripravenosť 
niesť 
zodpovednosť za 
svoje správanie, 
- vnímať seba ako 
občana, ktorý sa 
aktívne 
spolupodieľa na 
utváraní vzťahu 
spoločnosti 
k minoritným 
skupinám 
 
RLK- folklórne 



M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

tradície (prejavy 
tradičnej ľudovej 
kultúry: ústne,   
herné,dramatické, 
spevné, tanečné a 
hudobné). 

 

 


