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Názov predmetu: Slovenský jazyk a literatúra 

Oblasť: Jazyk a komunikácia 

Prvý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet slovenský jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

9 hod. týždenne, t. j. 297 hod. za školský rok 

• Prípravné obdobie        35 h 

• Nácvičné/šlabikárové obdobie – čítanie, písanie     212 h 

• Čítankové obdobie – čítanie, písanie      50 h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra. 

Druhý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet slovenský jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

8 hod. týždenne, t. j. 264 hod. za školský rok 

• Jazyková a slohová zložka       132 h 

• Čítanie a literárna výchova       132 h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra. 
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Tretí ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet slovenský jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

7 hod. týždenne, t. j. 231 hod. za školský rok 

• Jazyková a slohová zložka       165 h 

• Čítanie a literárna výchova       66 h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra. 
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Názov predmetu: Matematika 

Oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Prvý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet matematika, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

4 hod. týždenne, t. j. 132 hod. za školský rok 

• Prirodzené čísla 1 až 20         40 h 

• Sčítanie a odčítanie         65 h 

• Geometria          12 h 

• Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  15 h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra. 

Druhý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet matematika, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 

Rozsah vyučovania predmetu 

4 hod. týždenne, t. j. 132 hod. za školský rok 

• Prirodzené čísla 1 až 20         40 h 

• Sčítanie a odčítanie         65 h 

• Geometria          12 h 

• Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  15 h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 
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Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra. 

Tretí ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet matematika, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 

Rozsah vyučovania predmetu 

4 hod. týždenne, t. j. 132 hod. za školský rok 

• Prirodzené čísla 1 až 20         40 h 

• Sčítanie a odčítanie         65 h 

• Geometria          12 h 

• Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  15 h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra.
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Názov predmetu: Informatika 

Oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Prvý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Tematický celok Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard - 
žiak vie/dokáže 

Algoritmické riešenie 
problémov 
(27 hodín) 

Oboznámenie 
s programovaním robota – 
BlueBot pomocou modrého 
panela. 
Oboznámenie s tzv. 
kartičkovým programovaním, 
s debuggingom, s cyklami. 

• Programovanie 
robota BlueBot 
prostredníctvom 
modrého panela. 

• Programovanie pri 
počítači pomocou 
tzv. kartičiek. 

• Pojmy: robot, cesta, 
štart cieľ, 
algoritmus, 
program, blok, 
príkaz, cyklus, 
udalosť, príbeh. 

• Naprogramovať 
robota (BlueBot – 
Robotika s Emou) 
po danej ceste, 
vymyslieť cestu 
vpred, vie určovať 
cieľ, kresliť cestu 
robota do zošita, 
vytvárať a zapisovať 
program, riešiť 
úlohy bez použitia 
robota. 

• Presunúť bloky 
z panela nástrojov 
na pracovnú plochu 
(prostredie 
code.org), vytvoriť 
správne riešenie 
a spustiť program, 
identifikovať príkaz 
(skupinu príkazov), 
ktoré sa opakujú, 
porozumieť rozdielu 
medzi príkazom 
a udalosťou, 
vytvoriť príbeh 
pomocou príkazov. 

Informačná spoločnosť (5 
hodín) 

Diskusia o témach súvisiacich 
s netiketou, či s nástrahami 
digitálnych technológií. 

• Využívanie príbehov 
z platformy ovce.sk 
a code.org. 

• Pojmy: sociálna 
rovnosť, sociálne 
rozdiely, mediálne 
vzory, realita, 
závislosť od mobilu, 
etiketa mobilnej 
komunikácie, 
username, 
password. 

• Pochopiť dôležitosť 
a význam sociálnej 
rovnosti. 

• Uvedomiť si rozdiel 
medzi realitou a 
filmovými trikmi. 

• Pochopiť škodlivosť 
závislosti (aj) od 
telefónu, aplikovať 
do praxe základné 
pravidlá mobilnej 
komunikácie. 

• Demonštrovať 
dobré zvyklosti v 
ochrane osobných 
údajov (používanie 
hesiel, a pod.). 

Softvér a hardvér 
(1 hodina) 

Oboznámenie so základnými 
komponentami počítača, s jeho 
správnym zapínaním 
a vypínaním. 

• Pojmy: počítač, 
monitor, myš, 
klávesnica, klikanie. 

• Zapnúť a vypnúť 
počítač, pomenovať 
základné 
komponenty 
počítača, klikať 
myšou. 
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Rozsah vyučovania predmetu 

1 hodina týždenne, t. j. 33 vyučovacích hodín za školský rok  

Použité prierezové témy  

Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova, Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Dopravná výchova. 

Druhý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

 

Tematický celok Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard - 
žiak vie/dokáže 

Algoritmické riešenie 
problémov 
(27 hodín) 

Oboznámenie 
s programovaním robota – 
BlueBot pomocou tlačidiel na 
robotovi na rôznych 
podložkách. 
Rozšírenie znalostí 
v kartičkovom programovaní 
v oblasti cyklov, debuggingu, 
úvod do podmienok, 
oboznámenie sa s otáčaním 
objektov. 

• Riešenie logických 
úloh zo súťaže 
iBobor. 

• Programovanie 
robota BlueBota 
použitím tlačidiel na 
robotovi. 

• Programovanie pri 
počítači pomocou 
tzv. kartičiek. 

• Pojmy: robot, 
tlačidlá na 
programovanie, 
cesta, štart cieľ, 
algoritmus, 
program, blok, 
otáčanie o 90 a 120 
stupňov, 
odstraňovanie chýb, 
podmienka, príkaz, 
cyklus, udalosť, 
príbeh. 

• Riešiť rôzne logické 
úlohy využitím 
rôznych 
informatických a 
logických postupov. 

• Naprogramovať 
robota (BlueBot – 
Robotika s Emou) 
po danej ceste, 
vymyslieť cestu 
vpred, vie určovať 
cieľ, kresliť cestu 
robota do zošita, 
vytvárať a zapisovať 
program, riešiť 
úlohy bez použitia 
robota, 
programovať robota 
na podložke 
s písmenami, hľadať 
rôzne ciele pre 
programy s 
obmedzením. 

• Presunúť bloky 
z panela nástrojov 
na pracovnú plochu 
(prostredie 
code.org), riešiť 
úlohy pomocou 
cyklov, otáčania, 
posunu o daný 
počet pixelov, riešiť 
úlohu s čo 
najmenším počtom 
príkazov, 
v pripravenom 
programe 
identifikovať 
a napraviť chybu. 

Informačná spoločnosť (5 
hodín) 

Diskusia o témach súvisiacich 
s netiketou, či s nástrahami 
digitálnych technológií. 

• Využívanie príbehov 
z platformy ovce.sk 
a code.org. 

• Pojmy: súkromie, 
rešpektovanie 
súkromia, nákupy 
cez internet, platba 

• Rešpektovať 
súkromie svojho 
priateľa, používať 
etiketu mobilnej 
komunikácie. 

• Cez internet 
nakupovať len to, 
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za nákupy cez 
internet, virtuálne 
priateľstvá, 
virtuálna realita 

na čo má povolenie 
a čo si môže dovoliť. 

• Popísať rozdiely 
medzi reálnymi 
a virtuálnymi 
priateľstvami. 

Reprezentácia a nástroje 
(1 hodina) 

Oboznámenie s jednoduchými 
šiframi. 
Oboznámenie sa s orientáciou 
v grafe. 

• Pojmy: šifrovanie, 
graf, trasa. 

• Použiť Cézarovu 
šifru na zašifrovanie 
a dešifrovanie. 

• Dostať sa z uzla do 
uzla v grafe 
(napríklad 
električková sieť 
v meste). 

Rozsah vyučovania predmetu 

1 hodina týždenne, t. j. 33 vyučovacích hodín za školský rok  

Použité prierezové témy  

Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova, Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Dopravná výchova. 

Tretí ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet informatika, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

1 hod. týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

• Algoritmické riešenie problémov 20 h 

• Reprezentácie a nástroje 5 h 

• Informačná spoločnosť 4 h 

• Komunikácia a spolupráca 4 h 

Použité prierezové témy 

Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova, Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Multikultúrna výchova, Dopravná výchova. 
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Názov predmetu: Prvouka 

Oblasť: Človek a príroda 

Prvý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet prvouka, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

1 hod. týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

• Oblasť Človek a príroda  27h 

• Oblasť Človek a spoločnosť 6h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

Druhý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet prvouka, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

1 hod. týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

• Oblasť Človek a príroda  23h 

• Oblasť Človek a spoločnosť 10h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 
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Názov predmetu: Anglický jazyk 

Oblasť: Jazyk a komunikácia 

Prvý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

1 hod. týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

• Počúvanie s porozumením 15h 

• Čítanie s porozumením 0h 

• Ústny prejav 15h 

• Písomný prejav 0h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

Druhý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

1 hod. týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

• Počúvanie s porozumením 10h 

• Čítanie s porozumením 7h 

• Ústny prejav 10h 

• Písomný prejav 6h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 
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Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

Tretí ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

3 hod. týždenne, t. j. 99 hod. za školský rok 

• Počúvanie s porozumením 19h 

• Čítanie s porozumením 25h 

• Ústny prejav 30h 

• Písomný prejav 25h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 



Učebné osnovy pre 1. stupeň CZŠ sv. Martina 
Cirkevná spojená škola sv. Martina 

2022/2023 
 

 

Strana | 13  
 

Názov predmetu: Telesná a športová výchova 

Oblasť: Zdravie a pohyb 

Prvý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet telesná a športová výchova, schváleného ako súčasť 

ŠVP pre prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

2 hod. týždenne, t. j. 66 hod. za školský rok 

• Zdravie a zdravý životný štýl 9h 

• Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 10h 

• Základné pohybové zručnosti 10h 

• Manipulačné, prípravné a športové hry 9h 

• Hudobno-pohybové a tanečné činnosti 9h 

• Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry 10h 

• Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 9h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

Druhý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet telesná a športová výchova, schváleného ako súčasť 

ŠVP pre prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

2 hod. týždenne, t. j. 66 hod. za školský rok 

• Zdravie a zdravý životný štýl 9h 

• Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 10h 

• Základné pohybové zručnosti 10h 

• Manipulačné, prípravné a športové hry 9h 

• Hudobno-pohybové a tanečné činnosti 9h 

• Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry 10h 
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• Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 9h 

 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

Tretí ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet telesná a športová výchova, schváleného ako súčasť 

ŠVP pre prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

2 hod. týždenne, t. j. 66 hod. za školský rok 

• Zdravie a zdravý životný štýl 9h 

• Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 10h 

• Základné pohybové zručnosti 10h 

• Manipulačné, prípravné a športové hry 9h 

• Hudobno-pohybové a tanečné činnosti 9h 

• Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry 10h 

• Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 9h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 
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Názov predmetu: Výtvarná výchova 

Oblasť: Umenie a kultúra 

Prvý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet výtvarná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

2 hod. týždenne, t. j. 66 hod. za školský rok 

• Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 15h 

• Rozvoj fantázie a synestetické podnety 10h 

• Podnety moderného výtvarného umenia 8h 

• Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 5h 

• Škola v galérii 5h 

• Podnety architektúry 5h 

• Podnety fotografie 5h 

• Podnety videa a filmu 5h 

• Podnety dizajnu a remesiel 4h 

• Podnety poznávania sveta 4h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

Druhý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet výtvarná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

2 hod. týždenne, t. j. 66 hod. za školský rok 

• Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 15h 

• Rozvoj fantázie a synestetické podnety 10h 

• Podnety moderného výtvarného umenia 8h 
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• Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 5h 

• Škola v galérii 5h 

• Podnety architektúry 5h 

• Podnety fotografie 4h 

• Podnety videa a filmu 4h 

• Elektronické médiá 4h 

• Podnety dizajnu a remesiel 3h 

• Podnety poznávania sveta 3h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

Tretí ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet výtvarná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

1 hod. týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

• Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 5h 

• Rozvoj fantázie a synestetické podnety 5h 

• Podnety moderného výtvarného umenia 3h 

• Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 3h 

• Škola v galérii 3h 

• Podnety architektúry 3h 

• Podnety fotografie 2h 

• Podnety videa a filmu 3h 

• Elektronické médiá 2h 

• Podnety dizajnu a remesiel 2h 

• Podnety poznávania sveta 2h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 
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Názov predmetu: Hudobná výchova 

Oblasť: Umenie a kultúra 

Prvý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet hudobná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

1 hod. týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

• Hlasová činnosť 6h 

• Inštrumentálne činnosti 6h 

• Percepčné činnosti – aktívne počúvanie 6h 

• Hudobno-pohybové činnosti 6h 

• Hudobno-dramatické činnosti 5h 

• Hudobno-vizuálna činnosť 4h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

Druhý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet hudobná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

1 hod. týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

• Hlasová činnosť 6h 

• Inštrumentálne činnosti 6h 

• Percepčné činnosti – aktívne počúvanie 6h 

• Hudobno-pohybové činnosti 6h 

• Hudobno-dramatické činnosti 5h 

• Hudobno-vizuálna činnosť 4h 
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Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

Tretí ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet hudobná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

1 hod. týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

• Hlasová činnosť 8h 

• Inštrumentálne činnosti 9h 

• Percepčné činnosti – aktívne počúvanie 9h 

• Hudobno-pohybové činnosti 3h 

• Hudobno-dramatické činnosti 3h 

• Hudobno-vizuálna činnosť 1h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 
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Názov predmetu: Rímskokatolícke náboženstvo 

Oblasť: Človek a hodnoty 

Prvý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet rímskokatolícke náboženstvo, schváleného ako 

súčasť ŠVP pre prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

2 hod. týždenne, t. j. 66 hod. za školský rok 

• Som na svete z lásky 14h 

• Rodina – ohnisko lásky 11h 

• Dar lásky 13h 

• Moc života a lásky 14h 

• Spoločenstvo lásky 14h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

Druhý ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet rímskokatolícke náboženstvo, schváleného ako 

súčasť ŠVP pre prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

2 hod. týždenne, t. j. 66 hod. za školský rok 

• Boh mi dôveruje 12h 

• Dôverujem Bohu 12h 

• Dôvera v rodine 11h 

• Dôverujeme si navzájom 11h 

• Desatoro – pozvanie k slobode a k dôvere 10h 

• Pozvanie na hostinu – obnovenie dôvery 10h 
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Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

Tretí ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet rímskokatolícke náboženstvo, schváleného ako 

súčasť ŠVP pre prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

2 hod. týždenne, t. j. 66 hod. za školský rok 

• Veriť Bohu 10h 

• Ježiš uzdravuje 12h 

• Ježiš nám odpúšťa 14h 

• Ježiš nás oslobodzuje 17h 

• Ježiš nás pozýva na hostinu 13h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 
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Názov predmetu: Prírodoveda 

Oblasť: Človek a príroda 

Tretí ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet prírodoveda, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

1 hod. týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

• Rastliny a huby  9h 

• Živočíchy 6h 

• Človek 6h 

• Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 12h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 
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Názov predmetu: Vlastiveda 

Oblasť: Človek a spoločnosť 

Tretí ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet vlastiveda, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

1 hod. týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

• Moja obec 33h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 
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Názov predmetu: Pracovné vyučovanie 

Oblasť: Človek a svet práce 

Tretí ročník 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet pracovné vyučovanie, schváleného ako súčasť ŠVP 

pre prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu 

1 hod. týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

• Človek a práca 6h 

• Tvorivé využitie technických materiálov 8h 

• Základy konštruovania 5h 

• Stravovanie a príprava pokrmov 8h 

• Ľudové tradície a remeslá 6h 

Použité prierezové témy 

Čitateľská gramotnosť, Matematická gramotnosť, Informatická gramotnosť, Finančná gramotnosť, 

Prírodovedná gramotnosť, Sociálna gramotnosť, Ľudské práva, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova,  Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 


