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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
 

Charakteristika predmetu: 

     Slovenský jazyk a literatúra ako učebný predmet na gymnáziu nadväzuje na učivo základnej školy, pričom ho rozširuje a prehlbuje. Má 

nezastupiteľné miesto v systéme učebných predmetov, pretoţe jeho zvládnutie je predpokladom pre dosahovanie dobrých výsledkov v iných 

sférach ţivota. Moţno tvrdiť, ţe je základom pre všetky učebné predmety.  

     Predmet sa skladá z dvoch zloţiek - obsahuje jazykovú a literárnu časť.  

     Zmyslom jazykovej zloţky predmetu je rozvoj poznávacích a rečových kompetencií ţiaka, ţiak sa učí verejne prezentovať texty, 

reprodukovať umelecké i vecné texty. Pozornosť sa venuje aj problematike jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Analýza 

textov je východiskom pre tvorbu vlastných textov. Ţiak sa učí pouţívať odbornú literatúru, encyklopédie, slovníky ako zdroj informácií. 

Vyučovací proces je zameraný tak, aby ţiak dokázal komunikovať so zreteľom na komunikačnú situáciu, v ktorej sa vyskytuje.  

     Podstatou literárnej výchovy ako druhej zloţky predmetu je rozvíjanie čitateľských a interpretačných zručností, čo sa spája s osvojovaním 

základných teoretických poznatkov o literárnom umení v spojení s dejinami literatúry. Ţiak sa učí hodnotiť literárne dielo, vyjadrovať svoj názor, 

interpretovať ho zo svojho subjektívneho pohľadu a zasadiť ho do dejinného kontextu.  

           Úlohou vyučovania literárnej výchovy je naučiť čítať umelecké diela, vypestovať schopnosť a zručnosť spájať kognitívne a nonkognitívne 

činnosti a faktory a v spojení krásna a myslenia odhaliť v poznávacom procese vlastnú tvorivosť. Ţiak má chápať literatúru nielen ako umenie, 

ale  má prispievať k vývinu jeho schopností, sebavyjadrenia, sebarealizácii. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania slovenského jazyka a literatúry majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností ţiakov, podporovať ich 

cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých ţiak aktívne zasahuje v procese výučby, má 

moţnosť spolurozhodovať a spolupracovať. Povinnosťou učiteľa je ţiakov motivovať, povzbudzovať a viesť ho k čo najlepším výkonom. Pri 

výučbe pouţívame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu  s učebnicami a internetom, počítačom. 

     Hodinová dotácia predmetu slovenský jazyk a literatúra je v prvom ročníku  tri hodiny týţdenne (99 hodín ročne). Vyučovaniu jazykovej 

zloţky je venovaných 66 hodín, vyučovaniu literárnej výchovy 33 hodín.  

      Hodnotenie a klasifikácia v predmete slovenský jazyk a literatúra musia vo veľkej miere zasahovať ţiakovu činnosť vo vyučovacom procese, 

musia motivovať ţiakovu aktivitu. Hodnotí sa obsahová správnosť, vyuţívanie gramatických a štylistických prostriedkov v ústnom aj písomnom 

prejave. V písomnom prejave sa hodnotí aj pravopisná správnosť. Hodnotenie ţiaka sa uskutoční na základe kombinácie ústnych odpovedí 

a rôznych foriem písomného testovania. Najčastejšie formy skúšania budú : 

- individuálne aj frontálne skúšanie 

- písomné testy neštandardizované aj štandardizované 

- slohové práce 

- prednes referátov 



- prezentácia individuálnej aj skupinovej práce 

Učiteľovo hodnotenie bude doplnené o sebahodnotenie ţiaka a hodnotenie spoluţiakov. Konečná klasifikáciu určí učiteľ. Pre predmet sú 

vypracované kritéria hodnotenia , ktoré vychádzajú z kľúčových kompetencií, z metodického usmernenia a sú súčasťou vnútorného poriadku 

školy. 

Ciele a kľúčové kompetencie: 

 verejne prezentovať text, vytvoriť verejný prejav (pri ústnom prejave dodrţiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť 

a správne uplatňovať suprasegmentálne a paralingválne javy) 

 reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne) 

 nadobudnúť pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti (zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť, 

vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi) 

 na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov 

 usporiadať známe javy do tried a systémov 

 aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty 

 pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu 

 uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykové systémy 

 odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text 

 odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a ţánrov 

 vytvoriť vlastný text na základe dodrţania stanoveného ţánru (slohového postupu, jazykového štýlu) 

 ústne prezentovať vlastný text 

 samostatne napísať krátky príbeh (vlastný záţitok alebo vymyslený príbeh) 

 porozprávať príbeh na danú tému (podľa názvu, obrázkov atď.) s pouţitím priamej reči 

 dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo 

 zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text 

 pouţívať jazykové slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty 

 vyhľadávať, spracúvať a pouţívať informácie z literárnych prameňov 

 adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

 neverbálne sa vyjadrovať a chápať neverbálnu komunikáciu 

 verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor 

 

Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a s príslušným ŠVP.



 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 3 h/týţdeň, spolu 99 vyučovacích hodín 

2 h/týţdeň – jazyk a sloh 

1 h/týţdeň – literatúra 

Ročník prvý 

Škola (názov, adresa) Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 

Radničné námestie 271/8 

052 01  Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu  

Kód a názov študijného odboru 79025 J gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

 

 

Jazyk a sloh 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Ţiak má: 

 

Metódy a formy, 

formy preverovania 

Prierezové témy 

Medzipredmetové vzťahy Názov tematického celku 

Číslo témy, názov témy 

1. tematický celok: (9)  

KOMUNIKÁCIA A SLOH 

1. Jazyková komunikácia 

2. Druhy komunikácie 

3.Komunikačný reťazec 

    Princípy komunikácie 

 rozlíšiť nevhodnosť pouţitých 

slov, resp. slovných spojení 

v ústnom jazykovom prejave 

v beţných komunikačných 

situáciách i v rámci 

masmediálnej komunikácie 

 diskusia, výklad, práca 

v skupine, práca s literatúrou 

a internetom, tvorba projektu 

 výklad, práca v skupinách, 

problémové úlohy, analýza 

textov 

osobnostný a sociálny rozvoj – 

zdokonaľovanie komunikácie 

ţiaka sú predpokladom pre 

zvládnutie vzdelávania na strednej 

škole 

mediálna výchova – práca 



4. Získavanie a spracovanie 

informácií: 

5. Zdroje informácií - kniha, 

kartotéka, zoznam 

bibliografických záznamov, 

rešerš, anotácia 

6.Spôsoby záznamu textu - 

konspekt, osnova, marginálie, 

téza,  

7. Vecný a menný register, mapa 

mysle, brainstorming 

8. Vyuţitie informácií, učenie sa 

9. Textotvorný (štýlotvorný) 

proces 

 porozumieť počutému textu, t. 

j. byť schopný vystihnúť 

hlavnú myšlienku textu 

a niekoľko kľúčových slov, 

pochopiť a roztriediť vypočuté 

informácie. 

 vysvetliť význam počutého 

textu vzhľadom na širší 

významový kontext 

 identifikovať kľúčové slová 

textu 

 rozlíšiť v texte hlavné 

myšlienky od vedľajších, 

podstatné informácie od 

nepodstatných 

 sformulovať hlavnú 

myšlienku textu 

 spracovať text – vytvoriť 

z neho konspekt, osnovu 

z prečítaného textu, tézy 

 posúdiť informačné zdroje, na 

základe ktorých bol text 

vytvorený 

 

 

 

 

 

 

 frontálne skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s novinami a časopismi ako 

zdrojom informácií 

 

- všetky vyučovacie predmety – 

dokázať primerane komunikovať 

na vyučovacích predmetoch, 

vedieť vyhľadávať a spracúvať 

potrebné informácie na štúdium 

2. tematický celok:  Jazykové 

štýly (9) 

10. Jazykové štýly 

hovorový, administratívny,  

11. odborný, umelecký,  

12.rečnícky, publicistický 

13. sekundárny, individuálny štýl 

14.Štýlotvorné činitele - autor, 

téma, funkcia, situácia, adresát 

 vysvetliť pôsobenie 

jednotlivých štýlotvorných 

činiteľov pri tvorbe 

jazykových prejavov a 

správne ich aplikuje vo 

vlastných jazykových 

prejavoch 

 odlišovať štylisticky 

primerané jazykové 

 diskusia, výklad, práca 

v skupine, práca s literatúrou 

práca v skupinách, 

problémové úlohy, analýza 

textov 

 

 

 

 ústne skúšanie, školská 

 mediálna výchova – práca 

s novinami ako zdrojom textov na 

jazykovú analýzu 

 

- prírodovedné predmety (napr. 

biológia) – spracúvanie náučného 

textu formou osnovy a téz 



15. Slohové postupy a slohové 

útvary 

16. informačný (správa a oznam), 

17. rozprávací (rozprávanie), 

opisný (opis), 

18. výkladový (výklad) 

prostriedky od štylisticky 

neprimeraných jazykových 

prostriedkov v závislosti od 

danej komunikačnej situácie. 

 

slohová práca – hodnotenie 

a oprava,  

3. tematický celok: Beţná 

komuninácia (8) 

19. Hovorový štýl 

Klasické útvary bežnej 

komunikácie 

20. Ústne útvary – rozprávanie 

príbehu, vtipu, telefonický 

rozhovor, hádka,  

21. debata, polemika, diskusia 

22. Písané útvary – súkromný list, 

23. oznámenie, blahoţelanie, 

kondolencia 

24. Moderné útvary beţnej 

komunikácie 

25. e-mail, SMS, vizitka, reklama, 

inzerát,  

26. četovanie/čet/chat, záznamník 

 dokázať  sa pohotovo 

zorientovať v danej 

komunikačnej situácii 

a presne reagovať na počutý 

text jasnou, zrozumiteľnou 

a správne intonovanou 

odpoveďou alebo otázkou 

 dokázať vyhotoviť oznámenie, 

blahoţelanie, inzerát a pod. 

 viesť debatu a diskusiu podľa 

zásad konštruktívneho dialógu 

 dodrţiavať princípy netikety 

 vhodne začať, viesť a ukončiť 

komunikáciu 

 

 výklad, problémové úlohy, 

práca v skupine, diskusia, 

pravopisné cvičenia 

 ústne skúšanie,  

osobnostný a sociálny rozvoj – 

ţiaci sa učia vhodne, pohotovo 

a jazykovo  správne reagovať na 

podnety z okolia 

 

finančná gramotnosť – ţiak 

dokáţe zabezpečiť výrobu 

a prevzatie osobných vizitiek, 

oznámení, reklamných inzerátov 

v miestnych reklamných novinách 

 

 

občianska náuka – etiketa 

a netiketa v komunikácii  

 

4. tematický celok: Oficiálna 

a pracovná komunikácia (8)  

OFICIÁLNA KOMUNIKÁCIA 

27.Útvary formátuA4 – vyhláška, 

zákon, úradný list,  

28. ţiadosť, motivačný list, 

 na základe komunikačnej 

situácie správne stanoviť 

vhodný slohový útvar 

administratívneho štýlu a 

samostatne ho vytvoriť 

 prispôsobiť svoj prejav 

 výklad, skupinová práca, 

analýza textov, spracovanie 

textu, praktické slohové 

cvičenia 

 

 ústne skúšanie 

osobnostný a sociálny rozvoj – 

prispôsobovanie svojho prejavu 

komunikačnej situácii 

finančná gramotnosť – ţiak 

dokáţe vyplniť a spracovať 

peňaţný poukaz, napísať 



objednávka,  

29. sťaţnosť, petícia, ţivotopis 

30. Útvary formátu A6 a iné – 

oznámenie, ospravedlnenie, 

potvrdenie, splnomocnenie, 

poštový peňaţný poukaz,  

31. test, dotazník, anketa 

PRACOVNÁ KOMUNIKÁCIA 

32. Písané útvary – zápisnica, 

uznesenie, plán práce,  

33. program, zápis, protokol 

34. Ústne útvary – 

administratívny referát (správa 

o činnosti), diskusia, diskusný 

príspevok 

 

oficiálnej komunikačnej 

situácii – stratégiu a tón 

komunikácie 

 upraviť poradie viet v texte 

podľa ich vecného významu 

a kontextu celého textu 

 podľa potreby dokázať 

vytvoriť zápisnicu, protokol, 

program atď. 

objednávku a pod. 

 

 

- občianska náuka – tvorba 

žiadostí, dotazníkov a pod. 

 

5. tematický celok: Jazykový 

systém (6) 

35. Jazykové roviny – zvuková,  

36. tvarová,  

37. skladobná,  

38. významová,  

39. štylistická 

40. ZVUKOVÉ JAZ. 

PROSTRIEDKY 

41. Systém hlások v slovenčine – 

samohlásky, dvojhlásky, 

spoluhlásky 

42. Diakritické znamienka 

43. Interpunkčné znamienka 

44. Spodobovanie 

 poznať delenie jazykovedy na 

roviny podľa obsahu 

skúmania jazyka 

 vo vlastných jazykových 

prejavoch dodrţiavať pravidlá 

a poţiadavky slovenskej 

výslovnosti, správne 

artikulovať 

 poznať jazykovedné 

disciplíny, ktoré skúmajú 

zvukovú rovinu jazyka, a ich 

základné jednotky 

 aplikovať pravidlá znelostnej 

asimilácie vo vlastnom 

jazykovom prejave 

 výklad, práca v skupine, práca 

s umeleckou literatúrou, 

hodnotenie jazykových 

prejavov spoluţiakov, 

fonetické cvičenie, hlasné 

čítanie a prednes 

 

 

 didaktický test, diktát, ústne 

skúšanie 

osobnostný a sociálny rozvoj – 

prispôsobovanie svojho prejavu 

platným kodifikačným formám 

spisovného jazyka a zbavovanie 

sa dialektových vplyvov vo 

výslovnosti  

 

 

 

- cudzie jazyky – porovnávanie 

výslovnosti s výslovnosťou 

v cudzích jazykoch 

 



45.Výslovnosť spoluhláskových 

skupín 

46. Kontrolný diktát 

 

 identifikovať silu hlasu, 

hlavný vetný prízvuk, dôraz a 

prestávky v reči účastníkov 

komunikácie. 

 

6. tematický celok: Lexikálne 

jazykové prostriedky (20) 

47. Slovo – lex. význam slova,  

48. gramatický význam slova,  

49. gramatické kategórie,  

50. zvuková stránka slova,  

51. vzťahy medzi významami 

slov (polysémia, synonymia, 

antonymia, paronymia) 

52. Slovná zásoba,  

53. lexika – druhy slovnej zásoby, 

54. systém slovnej zásoby 

55. Slovníky – pravopisný, 

výkladový, prekladový, 

synonymický,  

56. frazeologický, slovník cudzích 

slov 

57. Obohacovanie slovnej zásoby 

58. Tvorenie slov – odvodzovanie 

slov, skladanie slov  

59.Pretváranie slov – 

univerbizácia, multiverbizácia 

60.  skracovanie,  

61. Tvorenie viacslovných 

pomenovaní – zdruţené 

pomenovania,  

 poznať význam slov, ktoré 

vyuţíva vo svojom jazykovom 

prejave v súlade s rôznymi 

kontextami a komunikačnými 

situáciami, prípadne si vie 

overiť význam neznámych 

slov v dostupných 

informačných zdrojoch 

 vo vlastných jazykových 

prejavoch vyuţívať široký 

repertoár slovnej zásoby, napr. 

vyuţíva synonymá, a vyhýba 

sa tým stereotypnému 

vyjadrovaniu 

 poznať rozdiel vo veľkosti 

vlastnej slovnej zásoby 

a slovnej zásoby národného 

jazyka a cielene si rozširuje 

vlastnú aktívnu slovnú zásobu 

z dostupných zdrojov – 

slovníky, beletria, odborná 

literatúra, internet ap. 

 poznať spôsoby obohacovania 

slovnej zásoby a vyuţíva ich 

pri tvorbe vlastných 

jazykových prejavov 

 vysvetliť spôsoby vzniku 

 diskusia, práca s literatúrou 

a internetom, individuálna 

práca a skupinová práca, práca 

s novinami a časopismi, 

analýza umeleckých 

a vecných textov 

 brainstorming 

 písomné skúšanie – testy, 

gramatické cvičenia, ústne 

skúšanie 

multikultúrna výchova – rôzne 

sociálne skupiny vyuţívajú rôzne 

formy slovnej zásoby (napr. 

regionálne či sociálne dialekty) 

 

- cudzie jazyky – slovníky – 

štruktúra a systém dvojjazyčných 

slovníkov 

 



62. ustálené slovné spojenia – 

frazeologizmy 

63. Tvorenie 

nepriamych/obrazných 

pomenovaní – metafora, 

metonymia 

64. Preberanie slov – pôvod slov 

(etymológia) 

65. Kontrolný diktát 

66. Súhrnné opakovanie. 

 

 

frazeologizmov v jazyku a vo 

vlastných jazykových 

prejavoch vyuţíva všetky 

druhy frazeologizmov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literatúra 

  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Ţiak má: 

 

Metódy a formy, 

formy preverovania 

Prierezové témy 

Medzipredmetové vzťahy Názov tematického celku 

Číslo témy, názov témy 

1. tematický celok: AKO NA 

LITERATÚRU  ( 6) 

1. Komunikačný reťazec (autor, 

dielo, prijímateľ), Kontext 

literárneho diela,  

2. Funkcie literárneho diela 

3. Literatúra: Literárna veda, 

Literárna hostória, Literárna 

kritika, Literárna teória,  

4. Druhy literatúry 

5. Autor: Rozprávač, Pásmo reči 

rozprávača 

6. Postava, Pásmo reči postáv 

 

  

 

 definovať termín: umelecké 

dielo, literatúra, významový 

a dejový plán diela, druhy 

literatúry literárne druhy 

 literárne ţánre,  autor, čitateľ, 

kniţnica, 

 identifikovať autorskú 

štylizáciu reality, štruktúru 

literárneho diela 

 reprodukovať definíciu a 

vysvetliť štylistickú podstatu 

typu rozprávača, pásma reči 

rozprávača, uvádzacia veta, 

nepriama reč; postava, 

 vysvetliť pojem charakterový 

typ postavy, pásmo reči 

postáv, priama reč, vnútorný 

monológ; 

 nájsť kompozičné postupy 
v umeleckom diele 

 rozumieť podstate umeleckých 

výrazových prostriedkov 

(anafora, prirovnanie, 

epiteton, inverzia, humor, 

symbol,protiklad/kontrast) 

o výklad, problémové úlohy, 

práca v skupine, diskusia,  

 

o ústne skúšanie – individuálne 

a frontálne 

osobnostný a sociálny rozvoj – 

rozvoj schopnosti vystupovať na 

verejnosti 

- dejepis – literatúra ako 

umelecký obraz historickej 

skutočnosti  



 ovládať pojmy - veršový 

systém, stopa, rytmus, rým 

  

2. tematický celok: 

STAROVEKÁ LITERATÚRA 

(5) 

 7. Literárne druhy a literárne 

ţánre 

8. Epika: rozsiahla epická 

skladba/epos, mýtus/báj, bájka, 

anekdota, podobenstvo 

9. Lyrika: óda, ľúbostná báseň, 

ţalospev/elégia, epigram, epitaf 

10. Dráma: tragédia, komédia 

11. Štandardizované dielo: 

Sofokles – Antigona 

Autori a diela:  

Gilgameš  

Biblia 

Homér – Iliada, Odysea 

Ezop – Bájky 

Horácius – Ódy 

Ovídius – Umenie milovať, 

Premeny 

Vergílius – Aeneis 

Sofokles – Antigona 

 odlíšiť pojmy epika: rozsiahla 

epická skladba, báj, bájka, 

epos, podobenstvo, - lyrika: 

ľúbostná, spoločenská, 

reflexívna, - dráma: komédia, 

tragédia, herec, replika, 

monológ, dialóg 

 chápať funkciu piesne, 

anekdoty 

 vymedziť pojem - staroveká 

literatúra; vnútorná 

kompozícia literárneho diela  

 vysvetliť podstatu 

jednotlivých kompozičných 

fáz epického (a dramatického) 

diela a určiť tieto fázy 

v akomkoľvek diele 

s klasickou chronologickou 

kompozíciou 

 pri obhajobe svojho 

stanoviska sa dokáţe citovo a 

spoločensky ovládať 

o práca v skupine, individuálna 

práca pri hľadaní informácií 

na internete, vyuţívanie IKT, 

diskusia, výklad, umelecký 

prednes literárnych textov, 

dramatizácia textu  

 

o ústne skúšanie 

tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti – ţiaci si pripravia 

prezentáciu o Biblii 

 

- dejepis –obdobie antiky  

3. tematický celok: 

STREDOVEKÁ 

LITERATÚRA (5) 

12. Literárne druhy a literárne 

ţánre 

  rozumieť pojmu symbol 

a identifikovať ho v texte  

 rozumieť pojmom legenda, 

epická báseň, balada, epos 

a princípu ich obraznosti v 

o referáty ţiakov, diskusia, 

práca s odbornou literatúrou 

a internetom, individuálna 

práca a skupinová práca, 

výklad učiteľa, umelecký 

osobnostný a sociálny rozvoj – 

rozvoj schopnosti vystupovať na 

verejnosti 

- náboženská výchova – šírenie 

kresťanstva, misia Konštantína a 



13. Epika: legenda, kronika, 

exemplum,  

14. rozsiahla epická skladba/epos 

(hrdinský, rytiersky, alegorický) 

15. Lyrika: hymnus/chválospev, 

vagantská pieseň,  

16. villonská balada, ľúbostná 

pieseň, modlitba 

Autori a diela: 

Konštantín – Proglas 

Kliment – Ţivot Konštantína 

Maurus – Legenda o svätom 

Svoradovi a Benediktovi 

Dante Alighieri – Boţská 

komédia 

Francois Villon – Veľký 

testament 

anonymní autori: Anonymova 

kronika, Pieseň o Cidovi, 

Gaudeamus igitur 

 

stredovekej literatúre  

 dokázať v texte identifikovať  

modlitbu ako formu  

duchovnej lyriky 

 jasne sformulovať svoj 

čitateľský dojem, na obhajobu 

svojho stanoviska pouţiť ako 

argumenty niektoré poznatky 

získané analýzou textu  

 do kontextu dejín stredovekej 

Európy dokázať umiestniť 

Veľkú Moravu, príchod 

Konštantína a Metoda 

a objasniť vznam ich misie 

pre našich predkov 

 vysvetliť pojem 

staroslovienčina    

 poznať staroslovienske typy 

písma 

prednes textov,  

 

o ústne skúšanie 

Metoda  

4. tematický celok: 

HUMANISTICKÁ 

A RENESANČNÁ 

LITERATÚRA (5) 

17. Literárne druhy a literárne 

ţánre 

18. Epika: renesančná novela, 

román, hostorická pieseň 

19. Lyrika: sonet, ľúbostná 

pieseň, básnická skladba 

 vysvetliť znaky renesančnej 

literatúry a uviesť 

charakteristické ţánrové 

znaky tohoto obdobia 

 dokázať vysvetliť pojmy - 

román, novela, literárna 

postava v  renesančnej 

literatúre 

 objasniť pojem - ľúbostná 

lyrika, spoločenská lyrika 

o skupinová práca, 

brainstorming, výklad, 

komparácia literárnych textov, 

diskusia, prezentácia 

vlastného názoru, umelecký 

prednes textov, dramatizácia 

textu 

 

o ústne skúšanie 

multikultúrna výchova – 

porovnanie ţivota na slovenskom 

vidieku so ţivotom človeka 

v zahraničí v období renesancie 

 

- umenie a kultúra – filmové 

stvárnenie literárneho príbehu  



20. Dráma: tragédia, biblická 

dráma, komédia, commedia 

dell’arte 

21. Štandardizované dielo: W. 

Shakespeare – Hamlet 

Autori a diela: 

Petrarca – Sonety pre Lauru 

G. Boccaccio – Dekameron 

M. de Cervantes Saavedra – 

Dômyselný rytier Don Quijote 

W. Shakespeare – Sonety, Hamlet 

ľudová slovesnosť: Písně... 

o Modrom Kameni, Divíně 

a Zvoleně 

Kódex Jána Fanchaliho-Jóba – 

Pane Boţe milý, tobeť se ţaluji 

M. Rakovský – Kniţka 

o spoločenských vrstvách 

v štáte... 

 

 ovládať poznatky o tragédii, 

komédii v renesancii 

poznatky prezentovať v triede, 

podloţiť svoj názor 

argumentmi a obhájiť ho 

v diskusii 

 pri kritike nenapádať osobu 

oponenta a emocionálne 

zvládať situáciu 

5. tematický celok: 

BAROKOVÁ LITERATÚRA 

(5) 

22. Literárne druhy a literárne 

ţánre 

23. Epika: filozofický spis, 

encyklopedické dielo, obrana 

a chvála,  

24. pikareskný román, cestovný 

denník 

25. Lyrika: mravoučná báseň, 

 rozumieť podstate barokovej 

literatúry a určiť literárno 

druhovú príslušnosť 

akéhokoľvek diela  

 vysvetliť podstatu  ľúbostnej 

lyriky, reflexívnej (úvahovej) 

lyriky,  identifikovať ju a 

výrazne rytmicky prečítať  

 rozumieť podstate duchovnej 

lyriky z obdobia baroka 

 chápať pojem  odborná 

o výklad, skupinová práca, 

hlasné čítanie, umelecký 

prednes, dramatizácia textu, 

analýza literárnych textov 

 

o ústne skúšanie 

tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti – ţiaci si pripravia 

prezentáciu o ţivote H. Gavloviča 

 

- dejepis – život a pôsobenie 

J.A.Komenského 

 



duchovná pieseň, ľúbostná pieseň 

26.Štandardizované dielo: 

Hugolín Gavlovič – Valaská škola 

mravúv stodola 

Autori a diela: 

Jan Amos Komenský – Labyrint 

sveta a raj srdca 

Matej Bel – Historicko-zemepisná 

vedomosť o súvekom Uhorsku 

Ján Baltazár Magin – Ostne... 

alebo Obrana 

Hans Jakob Christoffel  von 

Grimmelshausen – Dobrodruţný 

Simplicius Simlicissimus 

Ján Simonides – Väznenie, 

vyslobodenie a putovanie... 

anonymný autor: Ach, tyranko 

srdce mého, proč si mne tak ranila 

(náučná) literatúra 

 vysvetliť pojmy - hyperbola, 

protiklad/kontrast, symbol a 

názorne ich ukázať v texte 

 na základe vlastnej čitateľskej 

skúsenosti chápe a vie 

vysvetliť spoločenský a 

umelecký prínos konkrétneho 

(slovenského) básnického 

diela pre národnú kultúru 

 svoje názory a stanoviská 

prezentovať v triede, 

podoprieť svoj názor 

argumentmi a obhájiť ho 

v korektnej diskusii 

6. tematický celok: 

KLASICISTICKÁ 

LITERATÚRA (7) 

27. Literárne druhy a literárne 

ţánre 

28. Epika: román,  

29.rozsiahla epická skladba/epos 

30.Lyrika: tragédia, komédia 

31. Štandardizované dielo: J.B.P. 

Moliére – Lakomec 

Autori a diela: 

J.I. Bajza – René mláďenca 

príhodi a skúsenosťi 

 osvojiť si pojem klasicistická 

literatúra a vysvetliť 

spoločenské podmienky 

vzniku 

 definovať román a epos, 

vysvetliť odlišnosti medzi 

románom a eposom a tieto 

vedomosti aplikovať na 

konkrétne prozaické dielo; 

analýzou extrahovať prvky 

príznačné pre jednotlivé ţánre 

a pouţiť ich v rámci 

argumentácie;  

o výklad, skupinová práca, 

pojmové mapovanie, 

prezentácie ţiakov, umelecký 

prednes textov, dramatizácia 

textu 

o ústne skúšanie 

 

multikultúrna výchova – 

porovnanie ţivota vo Francúzsku 

a na slovenskej dedine 

 

- umenie a kultúra – práca 

s umeleckými dielami z obdobia 

klasicizmu 



Pierre Corneille – Horácius 

J.B.P. Moliére – Lakomec 

J. Chalupka – Kocúrkovo 

 

32. Systematizácia vedomostí 

33. Záverečné opakovanie 

 

 poznať pojem tragédia, 

komédia, charakterový typ 

postavy a identifikovať ho 

v akomkoľvek diele tohto 

typu 

 osvojiť si pojmy - časomiera, 

stopa, daktyl, trochej 

- hyperbola  

 svoje poznatky prezentovať 

v triede, pričom dodrţiava 

etiku a etiketu  diskusie 

 

 

 

 

Učebné zdroje: 

Caltíková, M. a kol.: Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2006 

Caltíková, M. a kol.: Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Cvičebnica. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2006 

Hincová, K. – Húsková, A.: Slovenský jazyk pre 1.-4. ročník stredných škôl. SPN, Bratislava 2007 

Kuchariková, M. – Húsková, A. – Hincová, K. : Slovenský jazyk pre 1. ročník stredných škôl. Cvičebnica. SPN, Bratislava 2007 

Polakovičová, A. a kol.: Literatúra I. pre stredné školy. Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 2012 

Ihnátková, N. a kol.: Čítanka 1 pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl. IMPRO  LITERA 

Obert, V. a kol.: Literatúra 1 pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl. IMPRO  LITERA 

Ţilka, T. – Obert, V. – Ivanová, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné školy. Poľana, Bratislava 2007.  

 



A N G L I C K Ý  J A Z Y K  

1. Charakteristika predmetu 

 Vyučovací predmet prvý cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s vyučovacím predmetom druhý cudzí jazyk, 

slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Vzhľadom na široké 

vyuţitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti ţivota, či uţ pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri 

vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické vyuţitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. 

Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) zaloţená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať 

myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa ţelaní a potrieb 

jednotlivca. Označenie úrovne B2 je samostatný pouţívateľ. Pri koncipovaní školského vzdelávacieho programu sa predpokladá, ţe ţiaci v 

predchádzajúcom vzdelávaní dosiahli niţšie komunikačné úrovne.  

  Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni B2 podľa SERR je nasledujúca: Rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na 

konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu 

umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. 

Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných 

možností (SERR, 2013, s. 26).  

    Poţiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (ďalej SERR), ktorý 

popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B1, v 2. cudzom jazyku 

smeruje k dosiahnutiu úrovne B2. Tento predmet ponúka nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich 

jazyková príprava efektívne zodpovedala poţiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na ţivot v spojenej Európe. 

Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôleţité pre podporu 

mobility v rámci Európskej únie, umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia 

jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú 

učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zloţkami okolia a sveta, v ktorom existujú a podporiť vyuţívanie aktuálnych informačno – 

komunikačných technológií pri výučbe cudzích jazykov. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre ţivot“ umoţňuje kaţdému 

jedincovi ţiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 



2. Ciele predmetu 

 Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových 

kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 

zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa ţiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať 

komunikačné stratégie. Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umoţniť ţiakom: 

  efektívne pouţívať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane 

jazykových činností,  

 vyuţívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval vymedzeným spôsobom,  

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo 

napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ, 

  v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,  

 pouţívať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.  

 

3. Kompetencie 

„Pouţívatelia jazyka a učiaci sa jazyk vyuţívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam a ktoré môţu 

aktivovať tak, aby mohli plniť vzdelávacie úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Kompetencie sú súhrnom 

vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umoţňujú jednotlivcovi konať“ (SERR, 2013, s. 12, 103). Podstatou jazykového vzdelávania je, aby ţiak 

dokázal:  

 riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,  

 vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria daným jazykom a sprostredkovať im svoje myšlienky a 

pocity, 



  lepšie chápať spôsob ţivota a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

Dôleţité kompetencie pri vytváraní a udrţovaní interaktívneho učebného prostredia v škole sú:  

 kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie s vyuţívaním rozmanitých zručností a kritického prístupu,  

 tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v procese riešenia problémov,  

 prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku.  

 

3.1 Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových 

činností. Ţiak dokáţe: 

  vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,  

  opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

  uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

  opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a pouţívať,  

  chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

  dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s uţ osvojeným učivom, systematizovať ich a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny 

ţivot, 

  kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja, 

  aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený cudzí jazyk, 



  pri samostatnom štúdiu vyuţívať dostupné materiály,  

  byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,  

 rozoznať základné normy správania sa a beţné spoločenské konvencie vybraných krajín, v ktorých sa hovorí daným cudzím jazykom,  

 identifikovať základné kultúrne aspekty vybraných krajín cieľového jazyka a rozoznať rozdiel medzi nimi a podobnými kultúrnymi aspektami 

vlastnej krajiny.  

 

3.2 Komunikačné jazykové kompetencie 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa pouţívať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. Na 

uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyţaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a beţné vo vybraných 

krajinách, kde sa hovorí anglickým jazykom. Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zloţky: 

  jazykové kompetencie,  

 sociolingválne kompetencie,  

 pragmatické kompetencie.  

Jazykové kompetencie  

Ţiak dokáţe pouţívať:  

 slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu štandardných komunikačných situácií a tematických okruhov (lexikálna kompetencia),  

 morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia),  

 slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia),  

 zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia, ortoepická a ortografická). 



 Ţiak dokáţe:  

 vyjadriť sa jasne a bez zjavných známok nutnosti obmedzovať to, čo chce povedať,  

 ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol podať jasný opis, vyjadrovať názory a argumentovať bez nápadného hľadania slov, 

pričom pouţíva zloţité typy podraďovacích súvetí,  

 v relatívne vysokej miere ovládať gramatiku. Nerobí chyby, ktoré by viedli k nedorozumeniu,  

 osvojiť si jasnú, prirodzenú výslovnosť a intonáciu,  

 vytvoriť jasne zrozumiteľný súvislý písomný text, ktorý sa riadi štandardným usporiadaním a členením do odsekov,  

 pomerne presne si osvojiť pravopis a interpunkciu, ktoré však môţu obsahovať znaky vplyvu materinského jazyka (upravené SERR, 2013, s. 

111 – 119).  

Sociolingválne kompetencie 

 Ţiak dokáţe:  

 správne reagovať v rôznych spoločenských komunikačných situáciách,  

 poznať beţné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  

 vyjadrovať sa s istotou, zrozumiteľne a zdvorilo vo formálnych aj neformálnych funkčných štýloch, ktoré zodpovedajú danej situácii a 

osobám,  

 pri vyjadrovaní pouţívať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, pričom vyuţíva vyjadrovacie prostriedky neutrálneho 

funkčného štýlu,  

 uvedomiť si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správa,  



 uvedomiť si najdôleţitejšie rozdiely v zvyklostiach, v postojoch, hodnotách a presvedčení, ktoré sú v danom spoločenstve dominantné a sú 

typické pre jeho jazykové zázemie (upravené SERR, 2013, s. 123).  

Pragmatické kompetencie 

 Ţiak dokáţe:  

 prispôsobiť svoj prejav, svoje vyjadrovacie prostriedky situácii a príjemcovi jazykového prejavu a zvoliť si vhodnú úroveň formálnosti, ktorá 

zodpovedná daným okolnostiam,  

 zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom pouţíva vhodné slovné spojenia, aby sa ujal slova,  

 komunikáciu začať, udrţať a ukončiť ju pomocou účinného striedania sa s partnerom,  

 rozvinúť zrozumiteľný opis alebo rozprávanie, pričom rozvinie hlavné kompozičné zloţky a doloţí ich adekvátnymi podrobnosťami a 

príkladmi,  

 efektívne vyuţívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi jednotlivými myšlienkami,  

 celkom plynulo komunikovať s rodenými hovoriacimi do takej miery, ţe komunikácia nie je zaťaţujúca pre ţiadnu zo zúčastnených strán,  

 spoľahlivo odovzdávať podrobné informácie (upravené SERR, 2013, s. 125 – 132). 

 

4. Výkonový štandard – komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

Výkonový štandard určuje poţiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, 

písomný prejav a ústny prejav, ktoré má ţiak povinne dosiahnuť na konci príslušného stupňa vzdelávania. Jazykové činnosti a stratégie sú 

stanovené úrovňovo a rozvíjajú sa väčšinou integrovane, t. j. viaceré súčasne. Dôraz na konkrétne jazykové činnosti sa odvíja od komunikačnej 

situácie, v ktorej sa účastníci komunikácie nachádzajú.  

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard  



Ţiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáţe:  

 porozumieť ţivej alebo vysielanej spisovnej reči na známe aj neznáme témy, s ktorými sa stretáva v kaţdodennom ţivote,  

 sledovať dlhšiu a zloţitú argumentáciu za predpokladu, ţe téma je dostatočne známa a postup prezentácie je vyznačený explicitnými 

prostriedkami,  

 s istým úsilím pochopiť ţivý rozhovor medzi rodenými hovoriacimi,  

 pochopiť podstatné body prednášok, rozhovorov, správ, ktoré sú obsahovo a jazykovo zloţité,  

 porozumieť odkazom a hláseniam na konkrétne a abstraktné témy, pokiaľ sú hovorené normálnym tempom a v spisovnom jazyku,  

 porozumieť nahrávkam v spisovnom jazyku, s ktorými sa môţe stretnúť v spoločenskom a akademickom ţivote, a okrem informačného 

obsahu identifikovať aj názory a postoje hovoriaceho (upravené SERR, 2013, s. 68 – 70).  

Čítanie s porozumením – výkonový štandard  

Ţiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáţe:  

 získať informácie z beţných textov,  

 na uspokojivej úrovni porozumenia prečítať nekomplikované faktografické texty,  

 vyhľadať špecifické aj detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou,  

 chápať logickú štruktúru textu na základe jeho obsahu, ale aj lexikálnych a gramatických prostriedkov,  

 odhadnúť význam neznámych slov z kontextu a meniť stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania,  

 prečítať korešpondenciu, ktorá sa vzťahuje na vlastnú oblasť záujmu a okamţite pochopiť základný význam textu,  

 porozumieť článkom a správam zaoberajúcim sa aktuálnymi problémami, v ktorých pisatelia zaujímajú konkrétne postoje alebo názory,  



 rozoznať hlavné závery v jasne určených argumentačných textoch, ako aj argumentačnú líniu v spracovaní prezentovanej problematiky, i keď 

nie vţdy do podrobností (upravené SERR, 2013, s. 71 – 73).  

 Písomný prejav – výkonový štandard  

Ţiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáţe:  

 napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu,  

 zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu,  

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,  

 opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, udalosť,  

 napísať obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list a úradný list,  

 napísať ţivotopis,  

 napísať obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar (príbeh, rozprávanie, opis),  

 napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru, pocitov, s vyuţitím argumentácie a porovnávania.  

 

Ústny prejav – výkonový štandard  

Ústny prejav - dialóg  

Ţiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáţe:  

 reagovať v rôznych komunikačných situáciách primerane, jazykovo správne a zrozumiteľne,  

 viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoj jazykový prejav,  



 správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách a v situačných dialógoch, prebrať iniciatívu počas 

rozhovoru (napr. zmeniť tému),  

 interpretovať a odovzdávať informácie,  

 podať jasný a podrobný opis toho, ako uskutočniť nejaký postup,  

 vysvetliť a obhájiť svoje názory v diskusii poskytnutím dôleţitých vysvetlení, dôvodov a poznámok,  

 spoľahlivo porozumieť podrobným pokynom,  

 jasne načrtnúť situáciu alebo problém, uvaţovať o príčinách alebo následkoch a zvaţovať výhody alebo nevýhody rozličných prístupov 

(upravené SERR, 2013, s. 75 – 84).  

 

Ústny prejav - monológ  

Ţiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáţe:  

 vyjadriť sa plynulo a správne k rôznym všeobecným témam s ohľadom na stupeň formálnosti prejavu,  

 pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním, ak sa téma týka oblasti jeho osobného záujmu,  

 jasne a podrobne opísať osoby, predmety, situácie, činnosti a udalosti,  

 tvoriť príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy),  

 interpretovať a stručne zhrnúť, napr. obsah filmu, knihy a vyjadriť svoj postoj k nim,  

 opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich a vyjadria svoj názor a postoj k nim,  

 jasne argumentovať, argumentáciu dostatočne rozviesť a podporiť svoj názor ďalšími argumentmi a prípadnými podrobnosťami,  



 predniesť oznámenia na najvšeobecnejšie témy dostatočne jasne, precízne a spontánne (upravené SERR, 2013, s. 60 – 61)  

 

5. Kompetencie a funkcie pre komunikačnú úroveň B2 

Ţiak vyuţíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií. Zapája sa do rečových činností, v 

rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Témy sa orientujú na jednoduché poţiadavky všedného dňa, v 

ktorých je v popredí najmä ústna komunikácia. Sú to najmä situačne orientované témy, ktoré je moţné preberať a stvárniť vo forme 

kaţdodenných situácií a dialógov, zaradením krátkych a jednoduchých textov na čítanie a počúvanie a jednoduchých písomných aktivít k 

preberaným témam, prípadne k témam podľa vlastného záujmu. Pri tomto procese si učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú 

na splnenie úloh najvhodnejšie. 

Súhrn kompetencií pre úroveň B2: 

1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou.  

2. Vypočuť si a podať informácie . 

3. Vybrať si z ponúkaných moţností.  

4. Vyjadriť názor. 

5. Vyjadriť vôľu 

6. Vyjadriť schopnosť 

7. Vyjadriť pocit 

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne 

9. Predstaviť záľuby a vkus 

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii 



11. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam 

12. Reagovať na porušenie pravidiel alebo nesplnenie povinností 

13. Reagovať na príbeh alebo udalosť 

14. Dať ponuku a reagovať na ňu 

15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti 

16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti 

17. Predstaviť niekoho 

18. Korešpondovať 

19. Telefonovať 

20. Komunikovať 

21. Vypracovať štruktúrovanú prezentáciu 

22. Doplniť štruktúrovanú prezentáciu 

23. Zúčastniť sa diskusie 

24. Uistiť sa, ţe slová/ výklad/ argument boli pochopené 

25. Porozprávať príbeh 

Podrobnejšie rozpracovanie formou tabuľky je moţné k nahladnutiu na  web stránke: 

http://www.statpedu.sk/files/documents/inovovany_statny_vzdelavaci_program/gymnazia/4_rocne/jazyk_a_%20komunikacia/anglicky_jazyk_%

20uroven_b2_g_4_5_r.pdf 

 



6. Metódy, formy a prostriedky vyučovania a hodnotenie 

Stimulujú rozvoj poznávacích schopností ţiakov, podporujú ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 

vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese výučby má moţnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť 

motivovať, povzbudzovať a viesť ţiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci 

študijného odboru. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôţu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií ţiaka. 

Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 Informačnoreceptívna - výklad. 

 Reproduktívna – riadený rozhovor. 

 Heuristická - rozhovor, riešenie úloh. 

 Individuálna práca ţiakov 

 Skupinová práca ţiakov 

 Práca s knihou 

 Rozhovor, diskusia, samostatná práca. 

 Riešenie situačných úloh – dialógy, monológy. 

 Práca s literatúrou, s multimediálnou technikou 

 

V prvom cudzom jazyku učiaci sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách cudzieho jazyka, ale i prostredníctvom 

všetkých dostupných médií (v rámci samoštúdia) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Poţiadavky, ktoré sa kladú 

na učiaceho sa predpokladajú, ţe bude vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia mu umoţňuje, aby sa na 

základe vlastného uváţenia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti pouţívať. 

V druhom cudzom jazyku učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umoţňuje opisovať kaţdodenné situácie predvídateľného 

obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať slová. Poţiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho 

uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umoţňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváţenia rozhodol, do 

akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti pouţívať a sám si zvolil úroveň náročnosti. 



Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel 

hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Pouţijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať v 

multimediálnej učebni a beţnej triede. 

 

7. Témy 

Témy sa orientujú na jednoduché poţiadavky všedného dňa, v ktorých je v popredí najmä ústna komunikácia. Z toho vyplýva, ţe sú to 

najmä situačne orientované témy, ktoré je moţné preberať a stvárniť vo forme kaţdodenných situácií a všedných dialógov, zaradením krátkych a 

jednoduchých textov na čítanie a počúvanie a jednoduchých písomných aktivít k preberaným témam, prípadne k témam podľa vlastného záujmu. 

Cieľom tejto tematickej prípravy je naučiť ţiakov viesť jednoduché rozhovory s nemecky hovoriacim partnerom na témy, o ktorých sa viac 

menej kaţdodenne hovorí. S tým sa spája v receptívnej oblasti schopnosť porozumieť aspoň v podstatných rysoch obsah mediálnych produktov v 

rámci preberaných tém. Tematicky orientované vyučovanie dáva ţiakovi okrem toho moţnosť konfrontácie s vlastnými záţitkami a 

skúsenosťami a sociálno-kultúrnym zázemím svojej krajiny a nemecky hovoriacich krajín. 

Tematické okruhy 

 1,Rodina a spoločnosť  

2. Náš domov Môj dom/byt Zariadenie bytu Domov a jeho okolie Bývanie v meste a na dedine 

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

4. Človek na cestách  

5. Vzdelávanie a práca 

6. Človek a príroda 

7.Voľný čas a záľuby  

8.Výţiva a zdravie  



9. Uprostred multikultúrnej spoločnosti 

10. Odievanie a móda 

11.Šport  

12. Obchod a sluţby 

13.Krajiny, mestá a miesta  

14. Kultúra a umenie 

15. Človek a spoločnosť 

16. Mládeţ a jej svet 

17.  Profesia a pracovný ţivot 

18. Veda a technika 

19. Vzory a ideály 

20. Slovensko 

21.Krajina, ktorej jazyk sa učím  

 

 

Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a s príslušným štátnym vzdelávacím programom. 

Predmet bol rozšírený o jednu hodinu, ktorá bude slúţiť na prehĺbenie učiva. 

 



 

Názov predmetu Anglický jazyk (prvý cudzí jazyk) 

Časový rozsah výučby 5 hodín/týţdeň, 165 za školský rok 

Ročník prvý 

Škola (názov, adresa) Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 

Radničné námestie 271/8 

052 01  Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu  

Kód a názov študijného odboru 79025 J gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy, 

formy preverovania 

Prierezové témy 

Medzipredmetové vzťahy Názov tematického celku 

Číslo témy, názov témy 

1. Zoznámte sa 

1.Úvodná hodina-organizačné 

pokyny 

2.Konverzácia – Moje prázdniny 

3.Opakovanie tvorby vety 

4. Opakovanie časov – prítomný 

jed. 

5. Opakovanie časov – minulý 

jed. 

6.Opakovanie časov – budúci 

Ţiak má: 
- vedieť sa pozdraviť, predstaviť 

sa  

- vedieť pouţiť spoločenské frázy  

- opakovanie časov: prítomný, 

minulý, budúci  

- opakovanie osobných a 

privlastňovacích zámen  

- opakovanie slovosledu v 

oznamovacej a opytovacej vete  

- opytovacie zámená, where, 

- diskusia, výklad, práca 

v skupine, práca 

s literatúrou a internetom, 

tvorba projektu 

 

- frontálne skúšanie 

 

-  slohová práca 

 

osobnostný a sociálny rozvoj – 

vedomosti ţiaka o jeho vlastnom 

učebnom štýle sú predpokladom 

pre zvládnutie vzdelávania na 

strednej škole 

- všetky vyučovacie predmety  

- Osobnostný a sociálny rozvoj, 

mediálna výchova 



7.Príprava na vstupný test 

8.Vstupný test 

9.Vyhodnotenie vstupného testu 

Kapitola 1. Zoznámte sa! 
10.Vedieť sa pozdraviť, 

predstaviť sa  

11.Spoločenské frázy 

12.Prítomný čas jedn.– otázka a 

zápor 

13.Minulý čas jedn.– otázka a 

zápor 

14.Budúci čas – otázka a zápor 

15.Osobné zámená 

16.Privlastňovacie zámená 

17.Opytovacie zámená – Where 

18.Opytovacie zámená –  What 

19.Opytovacie zámená – Who 

20.Opytovacie zámená – Why 

21.Opytovacie zámená – How 

much  

22.Otázky bez opytovacích zámen 

23.Slová s viac ako jedným 

významom 

24.Čítanie s porozumením- 

People-  

 the great communicators 

25.Rozbor počutého textu-

26.Neighbours 

27.Konverzácia-kaţdodenné 

pozdravy 

28.Pravidlá písania neformálneho 

listu 

what, who, why, how much  

- otázky bez opytovacích zámen  

- vedieť pouţívať dvojjazyčný 

slovník  

- slová s viac, ako jedným 

významom  

- verbálna a neverbálna 

komunikácia  

- pravidlá písania neformálneho 

listu  

- priblíţenie kaţdodennej 

komunikácie – slangové výrazy 



29.Neformálny list 

30.-31.Príprava na test 

32.Zhrňujúci test 

2.tematický celok: The way we 

live – Spôsob ţivota 

33.Kapitola č. 2 – Spôsob ţivota 

34.Slovná zásoba k téme 

35.Angl. hovor.krajiny-geog. 

36.Angl. hovor.krajiny-geog. 

37.Angl. hovor.krajiny-ľudia 

38.Angl. hovor.krajiny-ľudia 

39.Angl. hovor.krajiny-zvyky 

40.Angl. hovor.krajiny-zvyky 

41.Angl. hovor.krajiny-sviatky 

42.Angl. hovor.krajiny-sviatky 

43. Práca s obrázkami ang. hov. 

krajín 

44.Prezentácia ang.hov krajiny 

45.Prezenácia ang.hov.krajiny 

46.Opakovanie ang. hov. krajín 

47.Rozbor článku – Ţivot v 

Amerike 

48.Rozdiel medzi jed. prít. A 

prieb.časom 

49.Tvorba otázok v jed.a prieb. 

čase 

50.Rozhovor s cudzincom 

51.Diskusia – Kde by som chcel 

ţiť 

52.Esej- Kde by som chcel ţiť 

53.Vyhodnotenie eseje 

54.Môj ţivot 

- reálie - vedieť pomenovať a 

charakterizovať anglicky 

hovoriace krajiny   

- zástavy anglicky hovoriacich 

krajín - popis  

- vedieť porozprávať o sebe, o 

svojich záujmoch  

- vedieť klásť otázky potrebné na 

získanie všetkých dôleţitých 

informácií o neznámom človeku  

- opis miestnosti a aktivít denného 

reţimu 

Osvojiť si slovnú zásobu k téme 

Spôsob ţivota  

Rozumieť posluchom  

Vedieť, kedy pouţiť jednoduchý a 

kedy priebehový prítomný čas  

Vedieť pouţiť výraz have/have 

got, vedieť rozlíšiť, ktorý z týchto 

výrazov je formálny a ktorý 

neformálny  

Ovládať základné reálie anglicky 

hovoriacich krajín  

Vedieť si vymieňať informácie 

o spôsobe ţivota (dvaja ľudia z 

dvoch rôznych krajín) – riadený 

rozhovor  

Vedieť porozprávať o členoch 

vlastnej rodiny neformálnym 

o výklad, práca v skupinách, 

problémové úlohy, analýza 

textov 

 

o ústne skúšanie, pravopisné 

cvičenia 

 

 

mediálna výchova – práca 

s novinami a časopismi ako 

zdrojom informácií 

Prierezové témy: Environmenálna 

výchova, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Finančná gramotnosť 

Geografia, dejepis , umenie a 

kultúra 

  



55.Ţivot v rodine 

56.Opis osoby na obrázku 

57.Opis člena rodiny 

58.Opis ţivota vlastnej rodiny 

59.Pravidlá písania ţivotopisu 

60.Príprava na zhrňujúci test 

61.Zhrňujúci test 

62.Vyhodnotenie testu 

63. Sviatok sv. Mikuláša na 

Slovensku 

64.Vianoce na Slovensku 

65.Vianoce v Anglicku 

66.Vianoce v Amerike 

67.Vianočné koledy 

68.Tvorba vianočného príbehu 

69.Prezentácia vianočného 

príbehu 

spôsobom vrátane vymenovania 

dobrých aj zlých vlastností toho 

človeka pouţijúc výrazy 

but/however  

Vedieť opísať osobu – jej vzhľad  

Ovládať výrazy, ktoré pomôţu 

nadviazať rozhovor 

3.tematický celok: It all went 

wrong – Všetko sa začalo kaziť 

70.Kapitola č. 3 – Všetko sa 

kazilo 

71.Slovná zásoba k téme 

72. Minulý čas jedn. A 

priebehový 

73.Tvorba otázky a záporu 

74. Osvojenie si nepravid.  

Slovies 

75.Počúvanie s porozumením 

76.Tvorba slov zo základu 

77. Výrazy While. During, For 

78.Čítanie s porozm.-The perfect 

Ţiak má: 
Osvojiť si slovnú zásobu k téme 

Všetko sa začalo kaziť  

Vedieť tvoriť otázku v minulom 

čase u pravidelných aj 

nepravidelných slovies  

Porozumenie textu – schopnosť 

diskutovať o deji popísanom v 

texte – vedieť vyjadriť vlastný 

názor  

Vymýšľanie príbehu, ktorý je 

postavený na výrazoch 

fortunately/unfortunately  

Schopnosť prerozprávať príbeh 

The perfect crime s pouţitím 

o výklad, problémové úlohy, 

práca v skupine, diskusia, 

pravopisné cvičenia, práca 

s písaným a počutým 

textom,  

 

o ústne skúšanie, gramatický 

test, slohová práca 

osobnostný a sociálny rozvoj – 

ţiaci sa učia vhodne, pohotovo 

a jazykovo  správne reagovať na 

podnety z okolia 

- cudzie jazyky – porovnávanie 

výslovnosti s výslovnosťou 

v cudzích jazykoch 

-Slovenský jazyk-tvorba príbehu 

Prierezové témy:  Ochrana ţivota 

a zdravia, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, 



crime 

79.Rozbor textu 

80. Tvorba vlastného príbehu-Čo 

sa stalo? 

81.Príprava na test 

82.Zhrňujúci test 

83.Vyhodnotenie testu 

výrazov while, during, for Ţiaci 

vymyslia a napíšu vlastný 

vymyslený príbeh  

 Vedieť vybrať správnu 

formu minulého času 

4.tematický celok: Let´s go 

shopping! – Poďme nakupovať! 

84. Kap. č. 4-Poďme nakupovať 

85.Slovná zásoba k téme 

86.Výrazy much a many 

87.Výrazy some a any 

88.Výrazy a few, a little, a lot 

89.Previčovanie výrazov 

90.Práca s obrázkami 

91.Predpony some, any, no, every 

92.Členy a, an, the a nulový člen 

93.Precvičovanie gramatiky 

94.Konverzácia – Nákup v 

obchode 

95.Pravidlá písania reklamácie 

96.Čítanie s poroz.-The best  

shop.street 

97.Prerozprávanie prečítaného 

textu 

98. Rozprávanie-Nakup. v našom 

meste 

99.Opakovanie 

100.Zhrňujúci test 

101.Vyhodnotenie testu 

 

Ţiak má:  
Vedieť popísať obrázok  

Ovládať výrazy kvantity  

Aplikovať poznatky s gramatiky 

na novú slovnú zásobu pri popise 

obrázku  

Vedieť rozprávať s predavačom 

v obchode 

Ovládať výrazy mnoţstva – tucet 

vajec, fľaša vína a pod. 

Mesto v ktorom ţijem – výhody a 

nevýhody tohto mesta  

Schopnosť diskutovať a 

porovnávať jednotlivé mestá a 

dediny ohľadom kladov a 

záporov, ktoré sa s tými miestami 

spájajú  

Vedieť vyplniť dotazník, formulár  

Výrazy: much, many, some, any, 

a few, a little, a lot of – vedieť, 

kedy sa ktorý z výrazov pouţíva – 

vedieť pravidlá ich pouţitia  

Zvládnutie pouţívania predpôn: 

some, any, no, every  

Členy: a, an, the a nulový člen – 

výklad, skupinová práca, pojmové 

mapovanie, školská slohová práca 

- nácvik, analýza textov a ich 

korektúra, spracovanie textu 

 

školská slohová práca – 

hodnotenie a oprava, ústne 

skúšanie 

rozbor počutého textu 

Prierezové témy: Osobnostný 

a sociálny rozvoj, multikulturálna 

výchova, nár. štandard fin. 

gramotnosti – tvorba finančného 

plánu, nákupného zoznamu 

Matematika, geografia, Občianská 

výchova 

 



pravidlá ich pouţívania  

Nákup v obchode – slovná zásoba 

potrebná pre nákup v potravinách, 

lekárni, drogérii, obchod s 

oblečením, v kníhkupectve a 

novinovom stánku  

Výrazy na vyjadrenie ceny tovaru 

v librách a dolároch  

5.tematický celok: What do you 

want to do? – Čo chceš robiť? 

102.Kapitola č.5- Čo chceš robiť 

103.Slovná zásoba k téme 

104.Sloveso-to-neurčitok 

105.Sloveso-ing 

106.Sloveso-ing/sloveso-to-

neurčitok 

107.Sloveso-predloţka-ing 

108.Like doing/ would like to do 

109.Precvičovanie gramatiky 

110.Budúci čas will/going to 

111.Čítanie s porozum.-

Hollywood kids 

112.Rozbor prečítaného textu 

113.Rozprávanie o ambíciách 

ţiakov 

114.Príprava na esej- My future 

115.Vyhodnotenie eseje 

116.Konverzácia- Ako sa cítiš 

117.Opakovanie učiva 

118.Príprava na zhrňujúci test 

119.Zhurňujúci test 

120.Vyhodnotenie testu 

Ţiak má: 
Vedieť pouţívať I. slovesný vzor  

Vedieť správne pouţívať výrazy 

like doing / would like to do  

Vedieť rozlíšiť, kedy sa v 

budúcom čase volí výraz will a 

kedy going to  

Čítanie s porozumením – diskusia 

o ţivotnom štýle a hodnotách detí 

v Hollywoode a u nás  

Rozprávanie o vlastných plánoch 

do budúcnosti  

Vedieť napísať pohľadnicu – 

beţný text – neformálny oznam  

 Počúvanie piesne s 

porozumením textu 

Schopnosť vyjadriť, ako sa cítime 

v rôznych ţivotných situáciách – 

pouţitie novej slovnej zásoby  

o práca v skupine, 

individuálna práca pri 

hľadaní informácií na 

internete, vyuţívanie IKT, 

diskusia, výklad, 

hodnotenie jazykových 

prejavov spoluţiakov 

 

o didaktický test, ústne 

skúšanie, slohová práca 

multikultúrna výchova – rôzne 

národy trávia čas rôznym 

spôsobom 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti, Osobnostný a sociálny 

rozvoj. Nár. štandard fin. 

gramotnosti- správne rozlišovať 

medzi ţivotnými hodnotami 

Geografia, slov.jazyk 



121.Veľká Noc na Slovensku 

122. Veľká Noc v ang. hov. 

krajinách 

6.tematický celok: Tell me! 

What´s like? – Povedz mi, 

aké/aký je? 

123.Kap. č.6-Povedz mi aký je 

124.Slovná zásoba k téme 

125.Stuňovanie prídavných mien 

126.Synonymá a antonymá 

127.Precvičovanie gramatiky 

128.Orientácia v meste 

129.Rozbor počutého textu 

130.Čítanie s porozumením 

131.Diskusia k prečítanému textu 

132.Vzťaţné zámená who, that 

133.Vzťaţné zámená which, 

where 

134.Tvorba rozvitých viet 

pomocou vzťaţných zámen 

135.Opis obrázkov 

136.Precvičovanie gramatiky 

137.Esej-My best friend 

138.Vyhodnotenie eseje 

139.Projekt-SVK vs.UK or USA 

140.Prezentácia projektov 

141.Vyhodnotenie projektov 

142.Opakovanie 

143.Príprava na zhrňujúci test 

144.Zhrňujći test 

145.Vyhodnotenie testu 

Ţiak má: 
Vedieť porovnávať dve veci, 

alebo osoby, cez stupňovanie 

prídavných mien  

Vedieť opísať zaujímavé budovy 

v meste, v ktorom ţijem  

Vedieť vymenovať moţnosti 

kultúrneho a spoločenského 

vyţitia v mojom meste  

Vedieť popísať cestu, keď sa nás 

na ňu pýtajú  

Vedieť konverzovať na tému – 

Milionári – výhody a nevýhody, 

zodpovednosť a úľavy, komu a 

ako by som pomohol, keby som 

bol milionár  

 Vedieť tvoriť rozvité vety 

pomocou vzťaţných 

zámen 

o diskusia, práca 

s literatúrou a internetom, 

individuálna práca 

a skupinová práca, práca 

s novinami a časopismi, 

práca s IKT 

 

o písomné skúšanie – testy, 

gramatické cvičenia, ústne 

skúšanie, slohová práca 

Prierezové témy: Multikulturálna 

výchova, Osobnostný a sociálny 

rozvoj,  Tvorba projektu a prez. 

schopn. 

Slov. Jazyk, geografia 



7.tematický celok: Famous 

couples – Slávne dvojice 

146.Kapitola č. 7-Slávne dvojice 

147.Slovná zásoba k téme 

148.Minulý a predprítomný čas 

149.Tvorba záporu a otázky 

150.Rozšírenie zoznamu neprav. 

Slovies 

151.Trpné príčastie 

152.Výrazy for/since/ever/never 

153.Výrazy just/already/yet 

154.Precvičovanie gramatiky 

155.Čítanie s porozumením 

156.Diskusia-Osobnosti hud. 

Sveta 

157.Rozhovor s celebritou 

158.Rozbor počutého textu 

159.Diskusia-Plány na leto 

160.Esej-I would like to spend my 

hol. 

161.Vyhodnotenie eseje 

162.Opakovanie gramatiky 

163.Príprava na test 

164.Zhrňujúci test 

165.Vyhodnotenie testu 

Ţiak má: 
Vedieť rozlíšiť, kedy sa pouţíva 

jednoduchý minulý a kedy 

predprítomný čas  

Vedieť tvoriť oznamovacie kladné 

aj záporné vety a opytovacie vety 

v jednoduchom minulom a 

predprítomnom čase  

Ovládať výrazy spájané s 

pouţitím predprítomného času  

Vedieť prerozprávať príbeh dvoch 

celebrít  

Vedieť vyjadriť vlastný názor na 

súčasné známe celebrity 

hudobného neba pouţijúc výrazy 

slowly, carefully, just, still, too  

Vedieť porozprávať o 

najvýznamnejších osobnostiach 

hudobného neba Slovenska  

Urobiť interview s niekým, kto sa 

venuje hudbe – dvojica predvedie 

pripravený rozhovor  

si rozšíriť vedomostí o 

jednoduchom minulom a 

predprítomnom čase, trpné 

príčastie pravidelných slovies a 

rozšírenie zoznamu 

nepravidelných slovies  

Vedieť správne pouţívať: výrazy 

predprítomného času: for/since, 

ever/never, just/already/yet – 

pouţitie vo vetách  

o výklad, skupinová práca, 

kooperatívna činnosť 

ţiakov 

 

o overovanie vedomostí 

písomnou formou, školská 

slohová práca 

Mediálna výchova – práca 

s novinami ako zdrojom textov na 

jazykovú analýzu 

Multikulturálna výchova, 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- umenie a kultúra, geografia, 

biológia 



Tvorba otázok v jednoduchom 

prítomnom, jednoduchom 

minulom a predprítomnom čase  

Hudobné skupiny a hudba – 

rozšírenie slovnej zásoby – 

Významné osobnosti hudobného 

sveta Slovenska  

Príslovky – slowly, carefully, just, 

still, too  

Zauţívané väzby slovných dvojíc 

– this and that, ladies and 

gentlemen, fish and chips, ... 

Otázky s krátkymi odpoveďami – 

Yes, I do. No, I do not. 

Vzťaţné zámená who, that, which 

– vo funkcii predmetu  

 

Učebné zdroje  

New Headway Pre-Intermediate - Student´s Book: John and Liz Soars  

New Headway Pre-Intermediate - Workbook: John and Liz Soars  

New Headway Pre-Intermediate - Teacher´s Book: John and Liz Soars, Mike sayer  

New Headway – slovník: John and Liz Soars  

New English Grammar in Use - third edition: Raymond Murphy  

 



N E M E C K Ý  J A Z Y K  

 

Charakteristika predmetu: 

Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôleţité pre podporu 

mobility v rámci Európskej únie, umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia 

jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú 

učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zloţkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Nová koncepcia základnej pedagogickej 

dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy. Tento 

dokument na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj komunikačných a 

kognitívnych kompetencií ţiaka. 

Predmet nemecký jazyk v študijnom odbore gymnázium svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. 

Vedie ţiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  

teoretické vedomosti a zručnosti. Obsahom výučby cudzích jazykov je systematické formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie zručností, 

vedomostí a návykov zameraných na tieto oblasti: 

 rečové zručnosti  

 jazykové funkcie 

 tematické okruhy 

 jazykové prostriedky. 

 

Kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú:  

o porozumieť ( počúvať, čítať),  

o hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a  

o písať.  

 



Ţiak vyuţíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií. Zapája sa do rečových činností, v rámci 

ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Témy sa orientujú na jednoduché poţiadavky všedného dňa, v ktorých 

je v popredí najmä ústna komunikácia. Sú to najmä situačne orientované témy, ktoré je moţné preberať a stvárniť vo forme kaţdodenných 

situácií a dialógov, zaradením krátkych a jednoduchých textov na čítanie a počúvanie a jednoduchých písomných aktivít k preberaným témam, 

prípadne k témam podľa vlastného záujmu. Pri tomto procese si učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh 

najvhodnejšie.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania nemeckého jazyka majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností ţiakov, podporovať ich 

cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese výučby má 

moţnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť ţiaka k čo najlepším výkonom. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôţu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií ţiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať 

a skvalitňovať kľúčové kompetencie. 

     V prvom cudzom jazyku učiaci sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách cudzieho jazyka, ale i  prostredníctvom 

všetkých dostupných médií (v rámci samoštúdia) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Poţiadavky, ktoré sa kladú 

na učiaceho sa predpokladajú, ţe bude vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia mu umoţňuje, aby sa na 

základe vlastného uváţenia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti pouţívať.  

V druhom cudzom jazyku učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umoţňuje opisovať kaţdodenné situácie predvídateľného 

obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať slová. Poţiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho 

uvedomelý  prístup  k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umoţňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváţenia rozhodol, do 

akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti pouţívať a sám si zvolil úroveň náročnosti.  

      Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel 

hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Pouţijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

     Výučba bude prebiehať v  beţnej triede. 

 

Ciele a kľúčové kompetencie: 

Vyučovanie nemeckého jazyka musí zodpovedať spoločenským poţiadavkám, t.j.  vychovať ţiakov schopných aktívne a zodpovedne sa 

zúčastňovať verejného ţivota. 



Jazykové vyučovanie vytvára a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesionálnu spôsobilosť dorozumieť sa a konať najmä 

v medzinárodných súvislostiach a slúţi tým rozvoju osobnosti. Tento základný cieľ zaväzuje, aby sa pri vyučovaní nemeckého jazyka volil obsah 

a metódy, ktoré prihliadajú na odlišné záujmy, schopnosti a stratégie učenia sa ţiakov. 

Vyučovanie nemeckého jazyka má tak podstatný význam aj pre rozvoj interkultúrnej komunikačnej schopnosti: Prostredníctvom neho 

spoznávajú ţiaci podmienky ţivota, hodnoty a spôsoby konania ľudí v  nemecky hovoriacich krajinách. Konfrontácia s cudzím vedie k lepšiemu 

poznaniu vlastnej  krajiny a kultúry. 

Prvotný cieľ jazykového vyučovania preto nie je len čisto formálne zvládnutie jazykového systému, ale schopnosť pouţívať jazyk v autentických 

súvislostiach. Táto sa má získať prostredníctvom komunikatívneho vyučovania. 

Vyučovanie nemeckého jazyka podporuje u ţiakov aj samostatnosť v učení a kritické myslenie.Dôleţitú funkciu má pri tom autonómne učenie a 

v súvislosti s tým individuálne stratégie učenia sa ţiakov. 

Ţiak je stredobodom vyučovacieho procesu. Výber tém, druhov textov a sociálnych foriem sa orientuje na  záujmy a potreby ţiakov primerané 

ich veku, ako aj na ich výkonnostnú úroveň. Vyučovanie zohľadňuje skutočnosť, ţe ide o nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk a ţiaci vyuţívajú 

získané skúsenosti pri učení sa prvého cudzieho jazyka,  spravidla anglického jazyka.  

Vyučovanie vedie ţiakov prostredníctvom zodpovedajúcich aktivít, sociálnych foriem (práca vo dvojici, skupinová práca a. i.) a cvičení 

k rastúcej samostatnosti v získavaní jazykových vedomostí,pričom sa zvyšuje aj význam pouţívania moderných komunikačných prostriedkov. 

Prostredníctvom veľkého počtu rôznych autentických  textov na vyučovaní sa učia ţiaci v závislosti od situácie a partnera adekvátne jazykovo a 

sociálne komunikovať. Učebné aktivity a cvičenia sú zmysluplné len vtedy, ak podporujú komunikáciu. 

Konkrétne komunikačné situácie je potrebné zmysluplne spájať so spracovaním tém. Informácie o ţivote v nemecky hovoriacich krajinách majú 

slúţiť podpore interkultúrneho chápania ako aj zobrazeniu vlastného v  kontraste s cudzím a nesmú viesť k hromadeniu izolovaných informácií. 

Hlavným cieľom  vyučovania cudzích jazykov je komunikácia v cudzom jazyku. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vyvarovať sa opráv 

takých jazykových chýb, ktoré by zniţovali ochotu ţiakov komunikovať; v oveľa väčšej miere je treba chyby spracovávať konštruktívnymi 

metódami.  

Vyučovací proces má zodpovedať potrebám a učebným stratégiám ţiakov a pozostávať preto z vyváţeného vzťahu medzi fázami opakovania a 

uvádzania nového učiva. 



 

 Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete nemecký jazyk vyuţívame pre utváranie a rozvíjanie vyššie spomínaných kľúčových kompetencií výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

o vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,  

o opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

o rozoznávať, pochopiť a efektívne pouţívať jednotlivé stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

o aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk,  

o dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s uţ osvojeným učivom, systematizovať ich a vyuţívať pre svoj budúci profesijný 

rozvoj a reálny ţivot,  

o kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja,  

o pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

o identifikovať základné reálie krajín cieľového jazyka a rozoznať rozdiel medzi nimi a podobnými reáliami vlastnej krajiny,  

o rozoznať základné normy správania sa a beţné spoločenské konvencie krajín, v ktorých sa hovorí cudzím jazykom,  

o pri samostatnom štúdiu vyuţívať dostupné materiály,  

o byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

o rozvíjať prácu v kolektíve, v druţnej a priateľskej atmosfére, 

o osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

o hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

o kritické myslenie; nachádzať, analyzovať a vyberať informácie vyuţívaním interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a 

kritického prístupu; prijímanie informovaných rozhodnutí zaloţených na dôkazoch;  

o kreatívne myslenie; nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov v procese riešenia problémov;  

o schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr;  

o schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr.  



Spôsobilosti využívať informačné technológie 

o získavať informácie v priebehu vzdelávania vyuţívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

o zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové 

poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

o sociálne a spoločenské myslenie; analyzovať fakty a problémy a vyberať si v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, boj 

proti sebectvu a etnocentrizmu; otvorenosť pri komunikácii s inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností iných;  

o myslenie orientované na budúcnosť; vnímať problémy a hodnotiť rozhodnutia s ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať 

spravodlivejšiu budúcnosť, formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich chemického vzdelávania vyuţívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

o preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za ţivotné prostredie alebo 

stav spoločnosti ako celku, 

o  viesť k tolerancii a úcte k národom ţijúcim v multikultúrnej spoločnosti 

 

Témy 

Témy sa orientujú na jednoduché poţiadavky všedného dňa, v ktorých je v popredí najmä ústna komunikácia. Z toho vyplýva, ţe sú to najmä 

situačne orientované témy, ktoré je moţné preberať a stvárniť vo forme kaţdodenných situácií a všedných dialógov, zaradením krátkych a 

jednoduchých textov na čítanie a počúvanie a jednoduchých písomných aktivít k preberaným témam, prípadne k témam podľa vlastného záujmu. 

Cieľom tejto tematickej prípravy je naučiť ţiakov viesť jednoduché rozhovory  s nemecky hovoriacim partnerom na témy, o ktorých sa viac 

menej kaţdodenne hovorí. S tým sa spája v receptívnej oblasti schopnosť porozumieť aspoň v podstatných rysoch obsah mediálnych produktov 

v rámci preberaných tém. Tematicky orientované vyučovanie dáva ţiakovi okrem toho moţnosť konfrontácie s vlastnými záţitkami a 

skúsenosťami a sociálno-kultúrnym zázemím svojej krajiny a nemecky hovoriacich krajín. 

Metódy a formy práce 

Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 



Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Individuálna práca ţiakov 

Skupinová práca ţiakov 

Práca s knihou 

Rozhovor, diskusia, samostatná práca 

Riešenie situačných úloh – dialógy, monológy 

Práca s literatúrou 

Vypracovanie referátov 

 

Školský vzdelávací program pre predmet biológia je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a s príslušným Štátnym vzdelávacím 

programom. 



 

Názov predmetu Nemecký jazyk (druhý cudzí jazyk) 

Časový rozsah výučby 3 h/týţdeň, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

Škola (názov, adresa) Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 

Radničné námestie 271/8 

052 01  Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu  

Kód a názov študijného odboru 79025 J gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy, 

formy preverovania 

Prierezové témy 

Medzipredmetové vzťahy Názov tematického celku 

Číslo témy, názov témy 

1. tematický celok: Prvé 

kontakty (počet hodín 18) 

1. Úvodná hodina 

2. Výslovnosť, nemecká abeceda 

3. Výslovnosť, nemecká abeceda 

4. Prvé kontakty 

5. Pozdravy 

6. Čísla do 20 

7. Osobné zámená v 1.pádde. 

Časovanie slovies haben, sein 

8. Časovanie pravidelných 

Ţiak má: 

 Foneticky správne čítať 

nemecký text 

 Ortograficky správne zapísať 

vety, text 

 Vedieť sa pozdraviť, 

predstaviť a privítať návštevu 

 Vedieť telefonovať 

 Pouţívať osobné zámená 

v 1.páde 

 Časovať slovesá haben, sein 

o výklad, práca v skupine, práca 

s učebnicou a pracovným 

zošitom, situačný rozhovor 

 

o frontálne skúšanie, ústne 

skúšanie 

 

osobnostný a sociálny rozvoj  

geografia, matematika, slovenský 

jazyk 



slovies 

9. Vetná skladba – oznamovacia 

veta 

10. Vetná skladba – opytovacia 

veta 

11. Cvičenia, práca s pracovným 

zošitom 

12. Zemepisné názvy 

13. Telefonovanie 

14. Reálie o Nemecku 

15. Nad mapou Európy 

16. Opakovanie učiva lekcie 

17. Test z 1. lekcie 

18. Oprava a rozbor testu 

a pravidelné slovesá 

v prítomnom čase 

 Vytvoriť oznamovaciu 

a opytovaciu vetu 

 Počítať do 20 

 Poznať základné reálie 

o Nemecku 

 

2. tematický celok: Predmety 

v domácnosti (počet hodín 15) 

19. Koláţ, slovná zásoba 

20. Charakteristika, opis 

predmetov v domácnosti 

21. Určitý člen 

22. Posluchové cvičenia 

23. Čísla do 100. Cena tovaru 

24. Cvičenia, práca s PZ 

25. Neurčitý člen, nultý člen 

26. Tvorba mnoţného čísla – 

pravidlá 

27. Mnoţné číslo – cvičenia 

28. Slovesný zápor nicht 

29. Slovesný zápor kein 

30. Prídavné mená v prísudku 

31. Opakovanie učiva lekcie 

Ţiak má: 

 porozumieť počutému textu 

 osvojiť si slovnú zásobu 

lekcie 

 zapísať poţadované 

informácie z počutého 

a čítaného textu 

 rozlišovať pouţívanie určitého 

a neurčitého členu 

podstatných mien 

 osvojiť si základné pravidlá 

tvorby mnoţného čísla 

podstatných mien 

 vytvoriť zápor pomocou nicht, 

kein 

 počítať do 100 

 pouţívať a skloňovať prídavné 

o výklad, práca v skupinách, 

problémové úlohy, analýza 

textov, práca s neznámym 

písaným a počutým textom 

 

o  ústne a písomné skúšanie 

 

 

finančná gramotnosť, 

environmentálna výchova 

matematika 



32. Test z 2. lekcie 

33. Oprava a rozbor testu 

meno v prísudku 

3. tematický celok: Jedlá 

a nápoje (počet hodín 16) 

34. Slovná zásoba, obrázková 

koláţ 

35. Štvrtý pád podstatných mien 

36. Cvičenia, práca s PZ 

37. Spôsobové slovesá –

časovanie, pravidlá 

38. Cvičenia, práca s PZ 

39. Výrazy mnoţstva 

40. Jedálny lístok 

41. Zloţené podstatné mená 

42. Posluchové cvičenia 

43. V reštaurácii – situačné 

rozhovory 

44. V reštaurácii – situačné 

rozhovory 

45. Rozkazovací spôsob 

46. Cvičenia, práca s PZ 

47. Opakovanie učiva lekcie 

48. Test z 3. lekcie 

49. Oprava a rozbor testu 

Ţiak má: 

 osvojiť si slovnú zásobu danej 

témy  

 ovládať pouţívanie členovv1. 

a 4.páde  

 orientovať sa v jedálnom 

lístku 

 vytvárať zloţené podstatné 

mená 

 pouţívať výrazy mnoţstva 

 vedieť si objednať 

v reštaurácii, kaviarni 

 pohotovo reagovať na 

partnera pri situačných 

rozhovoroch 

 vedieť zostaviť nápojový 

a jedálny lístok 

 napísať pozvanie na večeru 

 časovať nepravidelné slovesá 

z lekcie 

 vytvoriť rozkazovacie vety 

o výklad, problémové úlohy, 

práca v skupine, pravopisné 

cvičenia, počúvanie 

s porozumením, situačný 

rozhovor 

 

o ústne skúšanie, písomné 

skúšanie 

osobnostný a sociálny rozvoj, 

multikultúrna výchova, finančná 

gramotnosť 

občianska náuka, matematika 

4. tematický celok: Voľný čas 

(počet hodín 20) 

50. Slovná zásoba, obrázková 

koláţ 

51. Aktivity voľného času 

52. Vitajte na palube – práca 

s obrázkom 

Ţiak má:  

 Osvojiť si slovnú zásobu 

danej témy 

 Popísať obrázok 

 Časovať spôsobové slovesá 

 Gramaticky a významovo 

správne pouţívať spôsobové 

o výklad, problémové úlohy, 

práca v skupine, pravopisné 

cvičenia, počúvanie 

s porozumením, situačný 

rozhovor 

 

o ústne skúšanie, písomné 

osobnostný a sociálny rozvoj, 

ochrana ţivota a zdravia 

- občianska náuka 

 



53. Vitajte na palube – práca s 

textom 

54. Spôsobové slovesá 

55. Neurčitý podmet: man, es 

56. Dialógové cvičenia 

57. Slovesá s oddeliteľnou 

predponou 

58. Cvičenia, práca s PZ 

59. Posluchové cvičenia 

60. Dátum, radové číslovky 

61. Vyjadrenie času 

62. Kalendár. Môj reţim dňa 

63. Situačné rozhovory 

64. Moje voľnočasové aktivity 

65. Diskusia: Voľný čas mladých 

66. Pohľadnica z dovolenky 

67. Opakovanie učiva lekcie 

68. Test zo 4.lekcie 

69. Oprava a rozbor testu 

slovesá vo vete 

 Časovať slovesá 

s odlučiteľnou predponou 

 Porozumieť počutému 

a čítanému textu 

 diskutovať o moţnostiach 

vyuţitia voľného času 

mladých  

 rozprávať o svojich záľubách, 

koníčkoch 

 vytvoriť dátum, radové 

číslovky 

 vytvoriť vetu s podmetom 

man, es 

 komunikovať v rámci 

situačných rozhovorov 

 ovládať písomnú formu 

súkromnej korešpondencie - 

pohľadnica 

skúšanie 

5. tematický celok: Bývanie 

(počet hodín 30) 

70. Slovná zásoba, obrázková 

koláţ 

71. Zámená nejaký, ţiaden, ktorý 

72. Ukazovacie zámená: ten, tá, 

to, tí 

73. Cvičenia, práca s PZ 

74. Opis miestnosti, bytu  

75. Predloţky miesta a príslovky 

76. Cvičenia, práca s PZ 

77. Zariaďujeme byt 

Ţiak má: 

 osvojiť si slovnú zásoby témy 

 pouţívať neurčité a určité, 

ukazovacie zámená 

 opísať zariadenie miestnosti, 

bytu/domu 

 vedieť odôvodniť, prečo chce/ 

nechce bývať v dome, v byte 

 osvojiť si skratky pri písaní 

inzerátu 

 správne pouţívať väzbu 

predloţky a datívu 

o výklad, problémové úlohy, 

práca v skupine, pravopisné 

cvičenia, počúvanie 

s porozumením, situačný 

rozhovor 

 

o ústne skúšanie, písomné 

skúšanie 

multikultúrna výchova, tvorba 

projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť 

právna náuka, matematika, 

informatika 



78. Posluchové cvičenia 

79. Inzeráty o bývaní 

80. Ako bývajú Nemci – práca 

s textom 

81. Ako bývajú Nemci –cvičenia 

k textu 

82. Častice 

83. Hádka v dome – práca 

s textom 

84. Cvičenia, práca s PZ 

85. Môj vysnívaný dom –diskusia 

86. Môj vysnívaný dom – slohová 

práca 

87. Oprava a rozbor slohovej 

práce 

88. Cvičenia, práca s PZ 

89. Opakovanie učiva lekcie 

90. Test z 5.lekcie 

91. Oprava a rozbor testu 

92. Opakovanie učiva 1.lekcie 

93. Opakovanie učiva 2. lekcie 

94. Opakovanie učiva 3.lekcie 

95. Opakovanie učiva 3.lekcie 

96. Opakovanie učiva 4.lekcie 

97. Koncoročný test 

98. Oprava a rozbor testu 

99. Záverečné hodnotenie a 

klasifikácia 

podstatných mien 

 získať poţadované informácie 

z počutého a čítaného textu 

 stupňovať prídavné mená 

 porovnávať predmety 

 osvojiť si pouţívanie častíc 

 komunikovať na danú tému 

 orientovať sa na trhu 

s nehnuteľnosťami, osvojiť si 

pojmy nájomná zmluva, 

nájomné, inkaso 

 

 



Učebné zdroje: 

Themen aktuell 1, Hueber Verlag 

Cvičebnica nemeckého jazyka,Didaktis 

Z.Hanisová,M,Richter –Alltag in der Sprache 

Viera Hoppnerová –Deutsch im Gespräch 

Infoa,Nemčina- Otázky a odpovede 

Slovníky prekladové, konverzačné príručky, map, obrazový materiál 

 



BIOLÓGIA  

Charakteristika predmetu: 

Biológia ako vyučovací predmet gymnázia nadväzuje na vzdelávanie základnej školy s cieľom rozšíriť a prehĺbiť poznatky, systematicky 

ich utriediť do komplexných tematických celkov a zároveň zdôrazniť prepojenie medzi jednotlivými biologickými javmi a vzťahmi v prírode. 

Program je koncipovaný tak, aby učiteľ vyuţíval moderné didaktické formy, metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti 

podporujú samostatnosť a kreativitu ţiakov, umoţňujú pracovať s prírodninami, experimentovať a rozvíjajú schopnosť ţiakov poznatky vytvárať. 

Učebný predmet biológia v rámci štátneho programu stredoškolského vzdelávania (ISCED 3) poskytne základný systém poznatkov o 

ţivej prírode, ako predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti. Poznanie zákonov, ktorými sa riadi ţivá príroda, je základom pre 

pochopenie jej fungovania ako celku a je dôleţité pre formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom 

zodpovedného prístupu k celému okolitému svetu ako aj sebe samému.  

Vzdelávací štandard predmetu stanovuje nielen výkon a obsah, ale umoţňuje aj rozvíjanie individuálnych učebných moţností ţiakov. 

Vytvára primerané podmienky na aktívne osvojovanie vedomostí. Vytvára sa tieţ priestor na to, aby ţiaci mohli manipulovať s konkrétnymi 

predmetmi, pozorovať javy, merať, vykonávať experimenty, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy. Ţiacke 

objavovanie, bádanie, skúmanie sú základnými prístupmi, ktoré umoţňujú nielen osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy spôsobilostí vedeckej 

práce a vytvárajú pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania sveta.  

V obsahovom štandarde je učivo štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov. Vo výkonovom štandarde sú konkretizované 

učebné ciele. Tematický celok „Laboratórne cvičenia v odbornej učebni“ má prierezový charakter. Praktické aktivity ţiaci uskutočňujú priebeţne 

tak,aby získali poţadované vedomosti, zručnosti a návyky. Hodinová dotácia predmetu biológia v prvom ročníku je dve hodiny týţdenne (66 

hodín ročne). Základom pre hodnotenie a klasifikáciu v predmete biológia budú nasledovné formy skúšania: individuálne aj frontálne skúšanie, 

písomné testy neštandardizované aj štandardizované a tieţ prezentácia individuálnej alebo skupinovej práce. 

Ciele predmetu:  

Ţiaci  

 získajú ucelenú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zloţiek,  

 analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode,  

 poznajú a pouţívajú správnu terminológiu pri interpretácii procesov a javov v prírode,  



 aplikujú empirické metódy práce (pozorovanie, experimentovanie, meranie) pri skúmaní biologických procesov,  

 plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú biologické pozorovania a pokusy,  

 prakticky riešia problémy, argumentujú, vyvodzujú závery, navrhujú riešenia,  

 kriticky myslia – odlišujú spoľahlivé informácie od nespoľahlivých,  

 diskutujú o význame a praktických dôsledkoch biologických vedeckých objavov,  

 aplikujú osvojené vedomosti a zručnosti na podporu svojho zdravia, prevenciu ochorení a rizikového správania,  

 prejavujú zodpovednosť vo vzťahu k ţivým organizmom a ich prostrediu,  

 plánujú a realizujú školské individuálne alebo skupinové projekty v oblasti biológie,  

 prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce. 

 

Školský vzdelávací program pre predmet biológia je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a s príslušným Štátnym vzdelávacím 

programom. 



 

Názov predmetu Biológia 

Časový rozsah výučby 2 h/týţdeň, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

Škola (názov, adresa) Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 

Radničné námestie 271/8 

052 01  Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu  

Kód a názov študijného odboru 79025 J gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy, 

formy preverovania 

Prierezové témy 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Názov tematického celku 

Číslo témy, názov témy 

1. Úvod do biológie (počet hodín 3) 

 

1. Úvod do biológie, jej dnešný význam 

2. Biológia ako veda, metódy štúdia, z 

dejín biológie 

 

 

Ţiak má/ Ţiak vie: 

 vedieť definovať biológiu ako vedu 

 popísať vlastnými slovami predmet jej 

skúmania  

 vedieť vymenovať aspoň tri historicky 

významné objavy biológie a ich objaviteľov 

 zamyslieť sa a diskutovať o poslaní 

biológie v dnešnej dobe 

 vymyslieť nápad na moţný budúci objav 

o rozhovor, výklad, 

diskusia 

 

o frontálne skúšanie 

 

-osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

- dejepis (historické 

objavy), chémia 

(štruktúra DNA, 

objav) 



biológie  

2. Organizmus a prostredie  (počet 

hodín 8) 

 

3. Ţivá a neţivá príroda, organizmus. 

Organizácia a všeobecné vlastnosti 

ţivých systémov.  

4. Základné ekologické pojmy. 

5. Ţivotné prostredie a jeho zloţky. 

Abiotické faktory. 

6. Biotické faktory prostredia. Vzťahy 

medzi organizmom a prostredím. 

7. Vzťahy medzi organizmami 

Parazitické rastliny huby ţivočíchy  

8. Ekosystém, potravové reťazce. 

9. Vybrané ekosystémy Slovenska. 

10. Relikty a endemity Slovenskej prírody. 

Ţiak má: 

 porovnať ţivé a neţivé sústavy na základe 

charakteristických vlastností 

 charakterizovať základné ţivotné prejavy 

organizmov 

 vysvetliť jednotlivé stupne organizácie 

ţivých sústav  

 definovať pojem ekológia, jedinec, druh, 

populácia,  

 vysvetliť rozdiel medzi druhom, populáciou 

a spoločenstvom  

 vysvetliť pojem ţivotné prostredie, biotop, 

ekosystém, bioindikátor, relikt a endemit 

 vysvetliť význam ekológie a 

environmentalistiky  

 hodnotiť vzájomné pôsobenie abiotických a 

biotických zloţiek prostredia 

 zdôvodniť medzidruhové vzťahy 

organizmov 

 uviesť konkrétne príklady neutrálnych, 

pozitívnych a negatívnych vzťahov v 

populácii a medzi populáciami 

 charakterizovať pojem ekosystém 

 analyzovať funkcie organizmov v 

ekosystéme,  

 schematicky znázorniť potravové reťazce 

organizmov, 

 na príklade vybraného ekosystému vysvetliť 

potravové reťazce a siete.  

 vytvoriť pojmovú mapu vzťahov 

o výklad, rozhovor, 

brainstorming, pojmové 

mapy 

 

o ústne skúšanie, písomné 

skúšanie, praktické 

skúšanie-hodnotenie 

projektov 

 

 

-environmentálna 

výchova 

-mediálna výchova 

-tvorba projektov, 

prezentačné 

zručnosti 

-multikultúrna 

výchova (vyhľadať 

infrmácie 

o vybranom 

ekosystéme, 

chránené územia) 

 

-fyzika (abiotické 

faktory, slnečné 

ţiarenie) 

  



jednotlivých zloţiek ekosystému, 

 vysvetliť mechanizmy dynamiky a zmeny 

ekosystému 

 poznať negatívne dôsledky narušenia 

prirodzenej rovnováhy ekosystému najmä 

v súvislosti s ohrozením ţivých 

organizmov. 

 vymenovať formy ochrany prírody 

  naplánovať a zrealizovať projekt o 

vybranom ekosystéme,  

 obhajovať výsledky projektu,  

 diskutovať o príčinách a formách adaptácie 

organizmov v prírode a na ţivot s 

človekom,  

 zhodnotiť výhody a nevýhody 

parazitického spôsobu ţivota,  

 zhodnotiť pozitívne a negatívne pôsobenie 

organizmov.  

 Poznať chránené územia na Slovensku.  

3. Prehľad systému ţivej prírody (počet 

hodín 4) 

11. Nebunkové organizmy. 

Jednobunkovce. 

12. Rastliny (informácie o herbári) 

13. Huby. 

14. Ţivočíchy. 

Ţiak má: 

 poznať význam triedenia organizmov 

 vedieť zatriediť vybrané organizmy podľa 

charakteristických znakov do najvyšších 

taxonomických kategórií 

 

o problémové úlohy, práca 

v skupine, výklad 

 

o frontálne skúšanie 

-ochrana ţivota a 

zdravia 

4. Svet ţivočíchov (počet hodín 27) 

 

15. Úvod do klasifikácie organizmov, 

základné systematické kategórie. 

16. Ríša Ţivočíchy. 

Ţiak má: 

 porovnať základné morfologické znaky 

jednotlivých skupín bezstavovcov a 

stavovcov,  

 identifikovať základné vývojové rozdiely 

o výklad, práca s textom, 

práca s učebnicou, 

rozhovor,  

 

o ústne skúšanie, 

- mediálna výchova 

-tvorba pojektov 

a prezentačné 

zručnosti 

-finančná 



17. Radiata/Diblastica. Hubky 

18. Pŕhlivce. Polypovce 

19. Pŕhlivce. Medúzovce, koralovce. 

20. Bilateralia/Triblastica. Prvoústovce. 

21. Ploskavce 

22. Hlístovce 

23. Opakovanie 

24. Mäkkýše. Ulitníky 

25. Mäkkýše. Lastúrniky, hlavonoţce. 

26. Obrúčkavce 

27. Článkonoţce.  

28. Trilobity, klepietkavce. 

29. Kôrovce, viacnôţky 

30. Šesťnoţce 

31. Hmyz 

32. Druhoústovce, ostnatokoţce. 

33. Prezentácie zaujímavosti a význame 

vybraných bezstavovcov 

34. Chordáty (plášťovce, kopijovce, 

kruhoústnice) 

35. Drsnokoţce 

36. Ryby 

37. Obojţivelníky 

38. Plazy 

39. Vtáky 

40. Vtáky 

41. Cicavce 

42. Cicavce 

43. Opakovanie učiva tematického celku 

medzi jednotlivými skupinami 

bezstavovcov, 

 vedieť popísať základné morfologické 

znaky jednotlivých kmeňov bezstavovcov a 

tried stavovcov.  

 identifikovať základné vývojové rozdiely 

medzi jednotlivými skupinami stavovcov, 

 vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

informácie o vybraných zástupcoch 

bezstavovcov a stavovcov.  

 vedieť popísať základnú morfologickú 

stavbu tela, spoločné a rozdielne znaky 

plazov, vtákov a cicavcov.  

 poznať významné druhy plazov, vtákov a 

cicavcov 

 poznať formy prispôsobenia sa plazov, 

vtákov a cicavcov rôznym vonkajším 

podmienkam 

 prezentovať a obhajovať projekt 

písomné skúšanie – 

didaktický test 

gramotnosť (chov 

a hospodárstvo, 

podnikanie) 

 

 

 

-matematika 

(súmernosť tela 

ţivočíchov) 

5. Význam ţivočíchov, ţivot s človekom 

(počet hodín 4) 

Ţiak má: 

 porovnať spôsob ţivota voľne ţijúcich a 

o práca s internetom, 

skupinová práca, 

 - tvorba projektu a 

prezentačné 



44. Animálna terapia. 

45. Ţivočíchy v sluţbách človeka, 

pomocníci, spoločníci a škodcovia 

46. Hospodársky významné druhy 

ţivočíchov 

47. Ţivočíchy vybraných ekosystémov 

 

domestifikovaných ţivočíchov,  

 kriticky posúdiť podmienky chovu 

hospodárskych ţivočíchov a ich dôsledky 

na kvalitu potravy,  

 diskutovať o význame ţivočíchov pri 

terapii rôznych ochorení,  

 navrhnúť a realizovať projekt súvisiaci s 

vyuţitím a chovom ţivočíchov ţijúcich 

s človekom 

 vysvetliť spôsoby adaptácie ţivočíchov na 

ţivot v ľudských sídlach 

 poukázať na rôzne spôsoby boja človeka 

proti neţelaným organizmom v domácnosti  

 poukázať na príčiny premnoţenia škodcov 

 poznať nebezpečenstvo voľnej migrácie 

vtákov z hľadiska prenosu infekčných 

ochorení 

diskusia, výklad 

 

o frontálne skúšanie 

zručnosti 

-osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-ochrana ţivota a 

zdravia 

-mediálna výchova 

6. Svet rastlín (počet hodín 10) 

48. Ríša rastlín, morfológia rastlín.  

49. Niţšie rastliny. 

50. Vyššie rastliny.Výtrusné rr, 

machorasty 

51. Plavúňorasty, prasličkorasty, 

sladičorasty 

52. Semenné rastliny, borovicorasty 

53. Ihličnany 

54. Magnóliorasty.  

55. Jednoklíčnolistové rastliny. 

56. Dvojklíčnolistové rastliny 

57. Zaujímavosti zo ţivota rastlín 

 Ţiak má: 

 na príklade vybraného zástupcu popísať 

vonkajšiu stavbu tela mnohobunkových rias  

 vedieť vysvetliť adaptácie rastlín na ţivot 

vo vode a v jej okolí. 

 zdôvodniť adaptácie vyšších rastlín na ţivot 

na súši 

 identifikovať rastliny vo vybranom biotope 

pomocou kľúča na určovanie rastlín.  

 poznať najznámejších zástupcov niţších 

rastlín, 

 zatriediť výtrusné a semenné rastliny  

 poznať základné znaky nahosemenných  

 a krytosemenných rastlín.  

o práca a internetom, 

individuálna práca 

a skupinová práca, 

rozhovor, výklad, 

vysvetľovanie, opis, 

práca s odbornou 

literatúrou, práca 

s učebnicou 

 

o písomné skúšanie, 

praktické skúšanie 

(poznávanie rastlín) ústne 

skúšanie 

-mediálna výchova 

 



 porovnať základné znaky 

dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových 

rastlín. 

 určiť na obrázku najznámejších zástupcov 

(vyšších) výtrusných a semených rastlín, 

borovicorastov i magnóliorastov, vodných 

a pobreţných rastlín (aspoň 15 druhov 

rastlín) 

 vedieť vyhľadať, spracovať a prezentovať 

zaujímavosti zo ţivota (vodných) rastlín  

 navrhnúť projekt na tému biosuroviny alebo 

biotechnológie, či úţitkové, alebo okrasné 

rastliny 

7. Význam rastlín a rastliny v sluţbách 

človeka (počet hodín 5) 

58. Hospodársky významné rastliny. 

59. Rastlinné liečivá a jedy (fytoterapia, 

psychoaktívne, návykové látky) 

60. Okrasné a izbové rastliny.  

61. Biotechnológie rastlín, GMO 

62. Biosuroviny, biopalivá 

 

 Ţiak má: 

 posúdiť ekologický, estetický, 

farmakologický a hospodársky význam 

rastlín  

 diskutovať o vplyve geneticky 

modifikovaných rastlín a húb na človeka a 

na kvalitu potravy,  

 dokáţe uprednostňovať zodpovedné 

rozhodnutia v súvislosti s uvedomením si 

zdravotných a spoločenských následkov 

zne/uţívania psychoaktívnych látok,  

 prezentovať a obhajovať projekt 

o výklad, skupinová práca, 

kooperatívna činnosť 

ţiakov 

 

o overovanie vedomostí 

písomnou formou, 

školská slohová práca 

-osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-ochrana ţivota a 

zdravia 

-mediálna výchova  

-tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti 

-environmentálna 

výchova 

-chémia (biopalivá) 

9. Svet húb (počet hodín 5) 

63. Morfológické znaky húb. 

64. Vreckaté a bazídiové huby 

65. Ekologický, farmakologický 

a hospodársky význam  húb. 

Ţiak má: 

o porovnať základné morfologické znaky 

jednotlivých skupín rastlín a húb,  

o identifikovať huby vo vybranom 

biotope, prípadne na obrázku pomocou 

kľúča na určovanie húb 

o brainstorming, pojmová 

mapa, skupinová práca, , 

výklad 

 

o písomné a ústne skúšanie 

-environmentálna 

výchova 



66. Lišajníky a ich význam 

 

o posúdiť ekologický, farmakologický a 

hospodársky význam húb a lišajníkov 

 

Učebné zdroje: 

Jelínek, J.: Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc 2007  

Višňovská, J. – Ušáková, K. a kol.: Biológia pre 1. ročník gymnázií. Svet ţivých organizmov. EXPOL PEDAGOGIKA, Bratislava 2010  

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 1. Biológia bunky a rastlín. SPN, Bratislava 2006  

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 2. Vývoj, systém a ekológia rastlín. SPN, Bratislava 2004  

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 3. Biológia a etológia ţivočíchov. SPN, Bratislava 2005  

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 4. Vývoj, systém a ekológia ţivočíchov. SPN, Bratislava 2006  

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 5. Genetika. SPN, Bratislava 2008  

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 6. Biológia človeka, evolúcia a vznik ţivota na Zemi. SPN, Bratislava 2005  

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 7. Praktické cvičenia a seminár I. SPN, Bratislava 2007  

Ušáková, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá 8. Praktické cvičenia a seminár II. SPN, Bratislava 200 



D E J E P I S  

 

 

Charakteristika predmetu  

 

Dejepis spolu s humánnou zloţkou zemepisu a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným 

predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie ţiakov. Tí si v ňom postupne 

osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a  demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa  s  historickým procesom ako jedným zo 

základných predpokladov komplexného poznávania sveta a ľudskej spoločnosti. 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia ţiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle 

odovzdávania historickej skúsenosti či uţ z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je 

predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj 

slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v  ktorých môţeme nájsť z väčšej časti 

korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie ţiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich 

historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností,  ľudí, rôznych 

diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôleţitosť pripisuje aj 

demokratickým hodnotám európskej civilizácie.  

 

Ciele predmetu  

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu povaţujeme tvorbu štúdijných predmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností vyuţívať kvalitu 

získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umoţnia ţiakom: 

 poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť (sumu faktov a letopočtov) so vţdy konečnými a jednostrannými interpretáciami 

 poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a protirečivého procesu 



 poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných multiperspektívnych (mnohostranných) školských historických prameňov, ktoré 

povaţujeme za základný prostriedok nadobúdania spôsobilosti rozumieť dejinám, preto aj za integrálnu súčasť didaktického systému výučby dejepisu 

i učebníc dejepisu 

 rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností  klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých ţiaci 

riešia uvedené úlohy a problémy 

 rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti 

 závaţným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je 

odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevaţne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere 

aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej 

činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spoluţiakmi v kooperatívnom učení 

 

 informovať ţiakov o význame práce historika a o historických metódach, prameňoch a periodizácii dejín 

 vyzdvihnúť civilizačný prínos antiky a kresťanstva k európskej civilizácii 

 ţiaci získavajú poznatky o novom spôsobe organizácie spoločnosti – feudalizme a ţivote ľudí v stredoveku 

 zoznámiť ţiakov o predkoch Slovákov a o ich spôsobe ţivota 

 ţiaci sa zoznámia so vznikom Uhorska a prínose Slovákov v tomto procese, fungovaní štátu, etnickom zloţení Uhorska a o kultúre a vzdelanosti jeho 

obyvateľov 

 vzdelať ţiakov tak, aby vedeli vysvetliť a pochopiť nové filozofické a vedecké myšlienky, novú organizáciu štátu a jeho častí 

 ţiaci budú schopní pochopiť a vysvetliť historický rozvoj Uhorska v novoveku 

 

Základné predmetové kompetencie ( spôsobilosti) 

Ţiaci si kladú otázky a:  

1. pouţijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných operácií  

 

 s historickým časom 

- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy v chronologickej postupnosti 

- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do synchrónnych celkov 

- rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých kritérií 



- identifikovať rôzne časové štruktúry historického vývoja 

- pouţívať periodické termíny – medzníky ako jeden z prostriedkov orientácie v minulosti 

 

 s historickým priestorom 

- rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi historickými javmi a  procesmi 

- vystihnúť základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, národných, globál-nych historických javov a procesov a prepojenosť medzi nimi 

- chápať vzájomnú prepojenosť a podmienenosť hospodárstva, politiky, sociálnej organizácie a kultúry 

- chápať vzťahy medzi individuálnym a sociálnym ţivotom 

- chápať úlohu osobností v dejinách 

 

 s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi  

- vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces 

- charakterizovať  historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich znakov 

- určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov 

- vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, civilizácií, kultúr 

- objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií v jednotlivých krajinách, oblastiach a regiónoch 

- charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, politické a kultúrne faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

- určiť vzhľadom na historickú situáciu význam a úlohu jednotlivých oblastí ţivota spoločnosti a človeka, predovšetkým mytológiu, náboţenstvo, vedy, 

umenie, kaţdodenný ţivot  

 

2. aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných  



postupoch pri analýze školských historických písomných, obrazových, grafických  

a hmotných prameňov - stopách po minulosti 

 

 pri vymedzovaní predmetu skúmania 

 pri analyzovaní štruktúry problému 

 pri rozlišovaní kľúčových problémov, otázok 

 pri vyjadrovaní toho, čo uţ vieme a čo ešte musíme odhaliť 

 pri myslení v alternatívach 

 pri vytvorení plánu skúmania 

 pri komunikácii v „skúmateľskom“ tíme o výsledkoch skúmania 

 pri vytváraní záznamu zo skúmania 

 

3. pri vyhľadávaní  relevantných informácií 

 

 z rôznych zdrojov  – textov verbálnych, obrazových, grafických i z textov  

kombinovaných  

 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín,  

časopisov, webových stránok 

 z odbornej, populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie 

 

4. pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

 

 pri vyberaní informácií 

 pri organizovaní informácií 

 pri  porovnávaní informácií 

 pri rozlišovaní informácií 

 pri  zaraďovaní informácií 



 pri kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

 

5. pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

 

 pri zoradení výsledkov 

 pri rozpoznaní podstatného od nepodstatného 

 pri určovaní podstatného, kľúčového 

 pri integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

 pri vyhodnocovaní správnosti postupu 

 pri tvorbe súboru vlastných prác (portfólio) 

 

 

Školský vzdelávací program pre predmet biológia je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a s príslušným Štátnym vzdelávacím 

programom. 

 



 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne 

Ročník prvý 

Škola (názov, adresa) Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 

Radničné námestie 271/8 

052 01  Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu  

Kód a názov študijného odboru 79025 J gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy, 

formy preverovania 

Prierezové témy 

Medzipredmetové vzťahy Názov tematického celku 

Číslo témy, názov témy 

1. tematický celok: Historikova 

dielňa 
 

1.  Osobitosti historikovho 

poznávania 

2.  Historické pramene 

Ţiak má: 

 porovnať  metódy 

historiografie s metódami 

exaktných vied,. 

 uvedomiť  si  hranice 

objektivity historika,. 

 rozpoznať rôzne druhy 

prameňov,. 

o diskusia, výklad, práca 

v skupine, práca 

s literatúrou a internetom, 

tvorba projektu 

 

o frontálne skúšanie  

 

-osobnostný a sociálny rozvoj – 

vedomosti ţiaka o jeho vlastnom 

učebnom štýle sú predpokladom 

pre zvládnutie vzdelávania na 

strednej škole 

- všetky vyučovacie predmety – 

vytvorenie plánu pre štúdium 



 zostaviť  chronologickú a 

synchrónnu tabuľku v kontexte 

svojho regiónu,. 

 špecifikovať postupne súbor 

adekvátnych otázok k 

školskému historickému 

prameňu,. 

 pouţívať  periodické termíny – 

medzníky. 

2. tematický celok: Fenomény 

antického sveta 
 

1.  Odkaz antiky 

 

2.  Antický človek 

 

3.  Kresťanstvo 

 

 

Ţiak má: 

 uviesť znaky priamej 

demokracie,. 

 analyzovať oslavnú reč Perikla 

nad hrobmi padlých, 

 analyzovať Tukydidovu a 

Plutarchovu charakteristiku 

Perikla ako politika,. 

 porovnať antickú demokraciu s 

modernou demokraciou,. 

 specifikovat  podmienky 

vzniku kresťanstva v období 

rímskeho cisárstva,. 

 zhodnotiť  význam kalokagatie 

pre súčasnosť,. 

 porovnať politický systém 

aténském demokracie a 

rímskem republiky, 

zovšeobecniť civilizačný 

odkaz antiky pre súčasnosť. 

 

o heuristický rozhovor, 

problémové úlohy, výklad 

 

o ústne skúšanie 

 

 

-občianska náuka 



3. tematický celok:Fenomény 

stredovekého sveta 
 

1.  Feudalizmus 

 

2.  Stredoveký človek 

 

3.  Kultúra stredoveku 

Ţiak má: 

 porovnať  metódy 

historiografie s metódami 

exaktných vied,. 

 uvedomiť  si  hranice 

objektivity historika,. 

 rozpoznať rôzne druhy 

prameňov,. 

 zostaviť  chronologickú a 

synchrónnu tabuľku v kontexte 

svojho regiónu,. 

 špecifikovať postupne súbor 

adekvátnych otázok k 

školskému historickému 

prameňu,. 

 pouţívať  periodické termíny – 

medzníky. 

o diskusia, výklad, práca 

v skupine, práca 

s literatúrou a internetom, 

tvorba projektu 

 

o frontálne skúšanie  

 

-mediálna výchova 

 

4. tematický celok:Predkovia 

Slovákov v Karpatskej kotline 

 

1.  Veľká Morava 

 

2.  Ţivot našich predkov 

 

 

Ţiak má: 

 vymenovať najstaršie národy v 

Karpatskej kotline, 

 vymedziť  pravlasť Slovanov, 

 rozpoznať  migračné prúdy 

Slovanov, 

 charakterizovať slovansko-

avarské spoluţitie, 

 vyberať z Fredegarovej 

kroniky informácie o Samovi a 

jeho ríši, 

 opísať ţivot na slovanskom 

hradisku, 

o výklad, problémové úlohy, 

analýza textov 

 

o ústne skúšanie, projekty 

--slov. jazyk a literatúra  

 

 



 vysvetliť okolnosti vzniku 

Veľkej Moravy, 

 odhalíť príčiny a dôsledky 

napätia medzi Mojmírom a 

Pribinom, Rastislavom a 

Svätoplukom, 

 charakterizovať vzťahy medzi 

Veľkou Moravou a Franskou 

ríšou, 

 opísať pôsobenie Konštantina a 

Metoda na Veľkej Morave, 

 analyzovať  list Rastislava 

Michalovi II 

5. tematický celok:Uhorské 

kráľovstvo 

 

1.  Formovanie Uhorského 

kráľovstva 

 

2.  Slováci v Uhorsku 

 

3.  Spôsob fungovania a 

organizácia štátu 

 

4.  Uhorsko vo vzťahu k českému a 

poľskému kráľovstvu 

Ţiak má: 

 opísať  proces formovania 

Uhorského kráľovstva, 

 poznávať  postupný proces 

začleňovania územia 

Slovenska do Uhorského 

kráľovstva, 

 analyzovať Ponaučenia kráľa 

Štefana synovi Imrichovi, 

 uviesť výhody a a nevýhody 

mnohonárodnostného 

uhorského štátu, 

 objasniť výhody a nevýhody 

vzniku a pouţívania mincí, 

porovnať s naturálnou 

výmenou a tovarovými 

peniazmi 

 diskusia, výklad, práca 

v skupine, práca s textom 

a otázkami 

   

o frontálne skúšanie  

 

o Finančná gramotnosť: 

Človek vo sfére peňazí – 

osvojiť si hodnotu peňazí 

a vzťahu: ľudská práca 

a etický význam peňazí .  

o geografia 



 

5.  Vzdelanosť a kultúra uhorského 

stredoveku  

 zhodnotiť význam Zlatej buly, 

 analyovať Privilégium pro 

Slavis ako dôkaz formovania 

slovenskej etnickej identity, 

 uviesť dôsledky tatárskeho 

vpádu do Uhorska, 

 analyovať mestské privilégiá 

na príkladoch stredovekých 

miest, 

 charakterizovať prvé uhorské 

mince a ich vyuţítie 

v stredovekých mestách 

 rozlíšiť pojmy poddaný a 

nevoľník, 

 vysvetliť okolnosti vzniku 

nevoľníctva v Uhorsku, 

 zostaviť plán trasy po 

slovenskej gotickej texte, 

 zostaviť  obrazový materiál 

architektonických pamiatok zo 

slovenskej gotickej cesty, 

 uviesť  dôsledky husitských 

vpádov do Uhorska, 

 identifikovať sociálnu 

štruktúru uhorského 

kráľovstva, 

 opísať postavenie uhorských 

magnátov, 

 zhodnotiť kultúrny rozvoj 

Uhorska za vlády Mateja 



Korvína. 

6. tematický celok:Fenomény 

novovekého sveta 
 

1.  Novoveké myslenie a kultúra 

 

2.  Novoveký človek 

 

3.  Premeny novovekého štátu 

 

4.  Vláda z vôle občana 

 

5.  Revolúcia bez mantinelov  

 

 

Ţiak má: 

 vysvetliť pojem kníhtlač, 

 zhodnotiť význam kníhtlače 

pre človeka raného novoveku 

a človeka súčasnosti. 

 uviesť pozitíva a negatíva 

slobodného šírenia myšlienok, 

 porovnať moţnosti slobody 

prejavu v stredoveku a 

novoveku, 

 vysvetliť pojmy humanizmus a 

renesancia, 

 vytvorit mentálnu mapu 

pojmov, ktoré súvisia so 

stredovekým a novovekým 

myslením, 

 na základe analýzy prameňov 

vysvetlit a príčiny reformácie, 

 ukázať na mape smery šírenia 

reformácie v Európe, 

 vysvetliť hlavné dôsledky 

reformačného procesu, 

 vysvetliť rozhodnutia 

Tridentského koncilu v 

kontexte reakcie katolíckej 

cirkvi na reformáciu, 

 charakterizovať  na základe 

písomných prameňov činnosť 

jezuitov, 

o výklad, riadená práca 

ţiakov s historickým 

školským prameňom, 

historickou mapou  

 

o ústne skúšanie, projekty 

-slov.jazyk a literatúra 

 



 vysvetliť výrok 1. Kanta: 

„Osvietenstvo je vykročením 

človeka z nerozumnosti 

zavinenej ním samotným.” 

 pochopiť na základe koncepcie 

základných ľudských práv  

zmenu vnimania človeka 

osvietenstva a  stredoveku, 

 pochopiť prepojenie medzi 

osvietenstvom a snahou o 

reformu spoločnosti, 

 v jednoduchých bodoch 

zformulovat  krátky ţivotopis 

mešťana – majiteľa 

manufaktúry, 

 pochopiť význam meštianskej 

vrstvy ako nového prvku v 

stredovekej a ranonovovekej 

spoločnosti, 

 vytvoriť porovnávaciu tabuľku 

základných znakov 

absolutizmu a 

parlamentarizmu, 

 pochopiť základné príčiny 

napätia medzi absolutistickým 

panovníkom a nastupujúcim  

meštianskym stavom, 

 analyzovať Habeas corpus act 

a Bili of rights, 

 aplikovať  svoje poznatky o 

ľudských právach analýzou 



Deklarácie nezávislosti USA. 

 identifikovať vzťah medzi 

Deklaráciou práv človeka a 

občana a Deklaráciou 

nezávislosti USA, 

 definovať  základné pojmy 

francúzskej revolúcie: národné 

zhromaţdenie,republika, 

jakobínsky teror,    

 na základe analýzy Deklarácie 

práv človeka a občana a 

Zákona o podozrivých, 

 posúdiť klady a zápory 

revolúcie. 

7. tematický celok:Habsburská 

monarchia v novoveku 
 

1.  Koniec stredovekého Uhorska 

 

2.  Turci v Uhorsku 

 

 

3.  Človek osvietenstva  

Ţiak má: 

 uviesť politické, hospodárske a 

sociálne zmeny po nástupe 

Habsburgovcov na uhorský 

trón, 

 identifikovať dôleţité 

medzníky vojen s Turkami, 

 zakresliť do obrysovej mapy 

nové územné členenie 

Uhorska, 

 uviesť dôsledky tureckej 

prítomnosti v Uhorsku, 

 na jednom príklade uviesť 

príčiny a dôsledky 

protihabsburských povstaní, 

 porovnať  proces reformácie a 

 brainstorming, tvorba 

projektu  

 

o frontálne skúšanie  

 

 

-geografia 



protireformácie v Uhorsku 

s kontextom Európy, 

 analyzovat Satumarského 

mieru zhodnotia jeho význam 

pre uhorskú šľachtu a 

Habsburgovcov, 

 porovnávať osvietenský 

absolutizmus a absolutizmus, 

 uviesť najvýznamnejšie 

reformy Márie Terézie a Jozefa 

II., 

 zhodnotiť  význam povinnej 

školskej dochádzky 

 



FY ZIKA  

Charakteristika predmetu: 

Výučba fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti ţiaka tak, aby vyuţíval nadobudnuté vedomosti, 

bol schopný klásť otázky a na základe dôkazov vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných vied.  

Obsah výučby fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej teórii, ktorá kladie pri budovaní fyzikálnych poznatkov dôraz na 

vlastnú ţiacku skúsenosť s fyzikálnymi javmi a objektmi. Umoţňujú to ţiacke pokusy, reálne demonštrácie, priame merania a ich spracovanie. 

Postupne sa ţiak vedie k formalizácii poznávaného obsahu, prípadne k matematickým vzťahom a k zovšeobecneniam v podobe teoretických 

pojmov.  

Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú ţiacke bádateľské spôsobilosti, najmä pozorovať, 

merať, experimentovať, spracovať namerané údaje tabelárnou a grafickou formou. Súčasťou týchto spôsobilostí sú aj manuálne a technické 

zručnosti ţiaka, schopnosť formulovať hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy.  

Proces fyzikálneho vzdelávania uprednostňuje metódy a formy, ktoré sa podobajú prirodzenému postupu vedeckého poznávania. Vzhľadom na 

vek ţiakov je to najmä uţ spomenutý empirický postup, pre ktorý je charakteristické riešenie problémov experimentálnou metódou aj s vyuţitím 

informačno-komunikačných prostriedkov. Aktívna účasť ţiaka sa zabezpečuje najmä riešením problémov a prácou v skupinách. 

Ţiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti potrebné aj k osobným rozhodnutiam v občianskych a kultúrnych záleţitostiach, 

ktoré súvisia s lokálnymi aj globálnymi problémami ako sú zdravie, ţivotné prostredie, technický pokrok a podobne. Rovnako dôleţité je, aby 

pochopil kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy a techniky. 

Štandardy tohto vzdelávacieho programu určujú iba všeobecný základ pre všetkých ţiakov. Ich splnenie nie je postačujúcou prípravou na 

maturitnú skúšku, je pre ňu len východiskom. Nadobudnutie vedomostí a zručností vymedzených v Cieľových poţiadavkách na maturantov z 

fyziky vyţaduje špeciálne zameranú prípravu v rámci vhodne koncipovaných rozširujúcich hodín fyziky a voliteľných predmetov obsahovo a 

tematicky blízkych fyzike, ktoré škola ponúkne v školských vzdelávacích programoch hlavne v posledných dvoch ročníkoch.  

 



  

Ciele predmetu: 

Oblasť: Svet/prírodovedné poznatky a myšlienky 

Ţiaci  

 opíšu spôsoby, ktorými prírodné vedy pracujú,  

 vyhodnotia zisky a nedostatky aplikácií vedy,  

 diskutujú na tému etických a morálnych otázok vyplývajúcich z aplikácie vedy,  

 diskutujú o tom, ako je štúdium vedy podmienené kultúrnymi vplyvmi,  

 chápu, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými predmetmi,  

 povaţujú vedu za aktivitu spolupráce,  

 demonštrujú znalosť vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov,  

 demonštrujú schopnosť pouţívať vhodnú terminológiu, vrátane pouţitia symbolov.  

Oblasť: Komunikácia 

Ţiaci vyjadrujú myšlienky, argumenty, praktické skúsenosti z pozorovania  

 pouţitím vhodného slovníka a jazyka, 

  pouţitím grafov a tabuliek,  

 pouţitím vhodného formátu laboratórneho protokolu,  

 pouţitím digitálnych technológií (určených školským vzdelávacím programom).  

Oblasť: Prírodovedné bádanie/vykonávanie experimentov  

Ţiaci  

 formulujú problém vo forme otázky, ktorá môţe byť zodpovedaná experimentom,   

 formulujú hypotézu,  

 testujú hypotézu v podmienkach riadenia jednej nezávisle premennej veličiny,  

 plánujú experiment,  



 naznačia záver konzistentný s realizovaným experimentom, komentujú chyby merania,  

 vyhodnotia celkový experiment vrátane pouţitých postupov,  

 postupujú podľa slovných i písaných inštrukcií,  

 vyberú a bezpečne pouţijú experimentálnu zostavu, materiál, techniku vhodnú na meranie,  

 vykonajú experiment bezpečne, zaznamenajú údaje z pozorovania a merania,  

 pouţijú vhodné nástroje a techniku na zber dát,  

 spolupracujú v skupine rovesníkov zostavenej učiteľom. 

Oblasť: Spracovanie dát  

Ţiaci  

 riešia úlohy s úplne definovaným problémom, ako aj úlohy s neúplne definovaným problémom a neúplne definované úlohy,  

 organizujú, prezentujú a vyhodnocujú dáta rôznymi spôsobmi,  

 transformujú dáta prezentované jednou formou do inej formy vrátane matematických výpočtov, grafov, tabuliek,  

 identifikujú trendy v dátach,  

 vytvárajú predpovede zaloţené na dátach,  

 naznačujú závery zaloţené na dátach, 

  odhadujú dáta na základe vlastnej skúsenosti,  

 pouţijú poznatky na vysvetlenie záverov.  

 

Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a príslušným Štátnym vzdelávacím programom.  



 

Názov predmetu Fyzika 

Časový rozsah výučby 3 h/týţdeň, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

Škola (názov, adresa) Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 

Radničné námestie 271/8 

052 01  Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu  

Kód a názov študijného odboru 79025 J gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard    Metódy a formy, 

formy preverovania 

Prierezové témy 

Medzipredmetové vzťahy Názov tematického celku 

Číslo témy, názov témy 

1. tematický celok: 

Pozorovanie, meranie, 

experiment (počet hodín 10)  
1.  Fyzikálne veličiny a ich 

jednotky 

2.  Sústava SI, násobky a diely 

jednotiek 

3.  Chyby merania, chyby 

meradiel  

Ţiak vie: 

-  vyjadriť odvodené  jednotky    

   pomocou základných 

  pracovať s násobkami a dielmi 

  jednotiek, pouţívať zápis hodnoty 

  v tvare 1 nm aj 1.10-9 m 

- overiť rozmerovou analýzou 

  správnosť pouţitého vzťahu 

- vysvetliť súvislosť merania  

- výklad, diskusia,  

  precvičovanie, 

  praktická činnosť, práca v  

  skupine, práca s literatúrou a  

  internetom, tvorba projektu 

- frontálne aj individuálne  

skúšanie, riešenie úloh,   

  realizácia meraní a hodnotenie 

protokolov z meraní 

- enviromentálna výchova 

- mediálna výchova 

- finančná gramotnosť 

- tvorba projektu a prezentačné 

  zručnosti 

 

- matematika (používanie  

  matematických vedomostí a  

  zručností) 



 4.  Spracovanie výsledkov  

      merania 

 5.  Meranie dĺţky telesa 

 6.  Meranie objemu (mince),  

       hmotnosti (ryţe) 

 7.  Skalárne a vektorové  

      fyzikálne veličiny 

 8.  Operácie s vektormi 

 9.  Úlohy na precvičovanie  

      vektorov 

10. Zhrnutie, úlohy 

  s kreslením čiary aproximujúcej 

  fyzikálnu závislosť získanú 

  meraním 

- vysvetliť súvislosť presnosti 

  merania s počtom meraní 

- formulovať a zdôvodniť hypotézu 

- navrhnúť cieľ, metódu a  

aparatúru experimentu na     

  potvrdenie hypotézy 

- vyhodnotiť priebeh a výsledky 

  experimentu, vyvodiť záver 

- pouţívať meracie prístroje 

- zaznamenávať všetky relevantné 

  namerané údaje 

- vypočítať absolútnu a relatívnu 

  odchýlku merania z nameraných 

  hodnôt 

- zaokrúhliť vypočítanú hodnotu 

- zostrojiť a vysvetliť graf 

 

 

 

 

 

- geografia (meter ako diel dĺžky 

  rovníka) 

2. tematický celok: Sila a 

pohyb (počet hodín 35) 

11. Druhy pohybov, trajektória 

12. Rovnomerné a nerovnomerné 

       pohyby 

13. Rovnomerný priamočiary  

       pohyb 

14. Riešenie úloh 

15. Rýchlosť rovnomerne  

zrýchleného pohybu 

16. Zrýchlenie rovnomerne  

zrýchleného pohybu 

17. Dráha rovnomerne zrýchlené- 

Ţiak vie: 

- znázorniť schému javu, v ktorom 

  pôsobia rôzne sily 

- pomenovať sily pôsobiace 

  na teleso 

- rozloţiť silu na zloţky do vhodne 

   zvolených smerov 

- čítať s porozumením text,  

  v ktorom vystupujú aj také sily, 

  ktoré nie sú explicitne v učebnici 

- vysvetliť, ako naklonená rovina 

  pomáha v kaţdodennej praxi 

- overiť experimentom vzťah 

- výklad, diskusia, pozorovanie,  

  analýza, porovnanie dejov,  

  objavovanie súvislostí,  

  samostatná práca,  

  precvičovanie, riešenie úloh,  

  praktická činnosť, práca  

  v skupine, práca s literatúrou a  

  internetom, tvorba projektu 

 

 

- frontálne aj individuálne  

  skúšanie, riešenie úloh,   

  realizácia meraní a hodnotenie  

- enviromentálna výchova 

- ochrana ţivota a zdravia 

- osobnostný a sociálny rozvoj 

- finančná gramotnosť 

- tvorba projektu a prezentačné 

  zručnosti 

 

- matematika (používanie  

  matematických vedomostí a  

  zručností) 

- geografia ( mapa, vzdialenosti 

  miest) 

- chémia (druhy materiálov pre 



      ho pohybu 

18. Riešenie úloh 

19. Voľný pád 

20. Rovnomerný pohyb po  

      kruţnici 

21. Riešenie úloh 

22. Zhrnutie, úlohy 

23. Sila a jej jednotka 

24. Vzájomné pôsobenie telies 

      3. Newtonov pohyb. zákon 

25. Prvý pohybový zákon 

26. Veličina hybnosť, zmena  

hybnosti, impulz sily 

27. Reaktívne motory,  

      zachovanie hybnosti 

28. Druhý pohybový zákon,  

pohybová rovnica 

29. Dostredivá sila 

30. Riešenie úloh 

31. Zhrnutie, úlohy 

32. Meranie rýchlosti 

33. Meranie sily 

34. Trenie, trecia sila, koeficient 

      trenia 

35. Meranie koeficientu trenia - 

       - príprava 

36. Realizácia merania 

37. Skladanie síl 

38. Rozklad sily na zloţky 

39. Riešenie úloh 

40. Pohyb telesa vo vzduchu a  

      v kvapaline 

  medzi sklonom naklonenej    

  roviny a veľkosťou pohybovej  

  zloţky gravitačnej sily 

- analyzovať situácie, v ktorých je 

  trenie uţitočné, navrhnúť  

  spôsoby zmenšenia trenie tam, 

  kde to prekáţa 

- riešiť úlohy s vyuţitím vzťahov 

  pre hybnosť a zákon zachovania 

  hybnosti 

- zostrojiť graf závislosti rýchlosti 

  od času pre zrýchlený pohyb 

- rozhodnúť o pohybovom stave 

  telesa na základe určenia  

výslednice síl pôsobiacich na  

  dané teleso graficky aj výpočtom 

- riešiť úlohy s vyuţitím vzťahov 

  kinematiky aj dynamiky pre 

pohyby so zrýchlením 

- vysvetliť princíp činnosti  

reaktívneho motora 

- riešiť úlohy súvisiace s momen- 

  tom sily a ťaţiskom telesa 
 

  protokolov z meraní,  

  hodnotenie prezentácií 

  a samostatnej práce 

 
 

 

 

  povrchy telies) 



41. Zhrnutie, úlohy 

42. Tuhé teleso, ťaţisko telesa 

43. Moment sily, momentová  

      veta 

44. Overenie momentovej vety 

45. Zhrnutie, úlohy 

3. tematický celok: Energia 

okolo nás (počet hodín 12) 

46. Fyzikálna veličina práca 

47. Bazálny metabolizmus 

48. Kinetická energia 

49. Potenciálna energia 

50. Mechanická energia a jej 

premeny 

51. Zákon zachovania energie,  

      reaktívne motory 

52. Prečerpávacia elektráreň 

53. Vykurovanie, tepelné  

      čerpadlo 

54. Experiment – premena  

       mechanickej energie 

55. Výkon, príkon, účinnosť 

56. Vedenie, ţiarenie a prúdenie 

      tepla 

57. Zhrnutie, úlohy 

 

 

Ţiak vie: 

- rozlíšiť fyzikálnu prácu od  

  „fyziologicky“ pociťovanej práce 

- riešiť úlohy s vyuţitím pre 

mechanickú prácu, ak pôsobiaca 

  sila a posunutie majú rôzny 

  smer 

- určiť z grafu závislosti sily  

pôsobiacej na pruţinu od  

  predĺţenia pruţiny, veľkosť  

  práce potrebnej na deformáciu  

  pruţiny 

- riešiť úlohy s vyuţitím vzťahu   

pre kinetickú a potenciálnu  

  energiu telesa 

- určiť potenciálnu energiu  

stlačenej a natiahnutej pruţiny 

- riešiť úlohy s vyuţitím zákona  

zachovania energie 

- rozlíšiť kinetickú energiu trans- 

  lačného pohybu a celkovú  

kinetickú energiu telesa, ktoré sa  

súčasne posúva aj rotuje 

- vysvetliť princíp činnosti  

reaktívneho motora 

- analyzovať premeny energie pri  

- výklad, diskusia, pozorovanie,  

  analýza, porovnanie dejov,  

  objavovanie súvislostí,  

  samostatná práca,  

  precvičovanie, riešenie 

  úloh, praktická činnosť, práca  

  v skupine, práca s literatúrou a  

  internetom, tvorba projektu 

 

- frontálne aj individuálne  

  skúšanie, riešenie úloh,   

  realizácia meraní a hodnotenie  

  protokolov z meraní,  

  hodnotenie prezentácií 

  a spracovania poznatkov 
 

- enviromentálna výchova 

- mediálna výchova 

- ochrana ţivota a zdravia 

- multikulturálna výchova 

- osobnostný a sociálny rozvoj 

- finančná gramotnosť 

- tvorba projektu a prezentačné 

  zručnosti 

 

- matematika (používanie  

  matematických vedomostí a  

  zručností) 

- geografia (mapa, rozloženie 

  elektrární) 

- chémia (zloženie potravín) 



  športových výkonoch 

- opísať prečerpávaciu elektráreň 

- vysvetliť vnútornú energiu 

- zaujať stanovisko k rôznym for- 

  mám energie na kvalitatívnej 

  úrovni 

4. tematický celok: Mechanika 

kvapalín a plynov (počet  

hodín 11) 

58. Tekutiny, vlastnosti kvapalín 

59. Hydrostatika 

60. Archimedov zákon, plávanie 

      telies 

61. Prúdenie ideálnej kvapaliny 

62. Rovnica spojitosti 

63. Tlaková energia 

64. Bernoulliho rovnica 

65. Prúdenie skutočnej kvapaliny 

66. Zhrnutie, úlohy 

67. Určenie výtokovej rýchlosti 

      kvapaliny – príprava 

68. Realizácia  experimentu 

Ţiak vie: 

- formulovať Pascalov a  

Archimedov zákon 

- pozná rozdiely medzi reálnou a  

  ideálnou kvapalinou 

- rozhodnúť, ako sa bude správať 

  teleso v kvapaline 

- odhadnúť hodnotu tlaku pod  

hladinou vody 

- vyjadriť vzťah medzi kinetickou 

  energiou jednotkového objemu 

  prúdiacej kvapaliny a veľkosťou 

  jej rýchlosti 

- opísať tento vzťah 

- zdôvodniť rozdiel medzi prúde- 

  ním reálnej a ideálnej kvapaliny 

- výklad, diskusia, pozorovanie, 

analýza, porovnanie dejov,  

  objavovanie súvislostí,  

  samostatná  práca,  

  precvičovanie, riešenie 

  úloh, praktická činnosť, práca  

  v skupine, práca s literatúrou a 

  internetom, tvorba projektu 

- frontálne aj individuálne  

skúšanie, riešenie úloh,   

  realizácia meraní a hodnotenie 

  protokolov z meraní,  

  hodnotenie vyhľadávania 

  fyzikálnych poznatkov 
 

- enviromentálna výchova 

- mediálna výchova 

- osobnostný a sociálny rozvoj 

- finančná gramotnosť 

- tvorba projektu a prezentačné 

  zručnosti 

 

- matematika (používanie  

  matematických vedomostí a  

  zručností) 

 

5. tematický celok: Gravitačné 

pole (počet hodín 10) 

69. Newtonov gravitačný zákon 

70. Intenzita gravitačného poľa 

71. Gravitačné a tiaţové  

      zrýchlenie 

72. Práca v homogénnom     

gravitačnom poli 

73. Zvislý vrh nahor, nadol 

74. Riešenie úloh 

Ţiak vie: 

- aplikovať Newtonov gravitačný 

  zákon pri riešení fyzikálnych úloh 

- rozlíšiť gravitačné a tiaţové  

zrýchlenie telesa 

- vypočítať veľkosť gravitačného  

  zrýchlenia v danom mieste  

gravitačného poľa 

- riešiť úlohy na pohyby telies 

  v homogénnom gr. poli Zeme 

- výklad, diskusia, pozorovanie, 

  analýza, porovnanie dejov,  

  objavovanie súvislostí,  

  samostatná  práca,  

  precvičovanie, riešenie 

  úloh, praktická činnosť, práca  

  v skupine, práca s literatúrou a 

  internetom, tvorba projektu 

- frontálne aj individuálne  

  skúšanie, riešenie úloh,   

- enviromentálna výchova 

- mediálna výchova 

- ochrana ţivota a zdravia 

- multikulturálna výchova 

- osobnostný a sociálny rozvoj 

- tvorba projektu a prezentačné 

  zručnosti 

 

- matematika (používanie   

  matematických vedomostí a  



75. Pohyby v radiálnom GP 

76. Gravitačné pole Slnka 

77. Keplerove zákony 

78. Zhrnutie, úlohy 

- z prvej kozmickej rýchlosti určiť 

  obeţnú dobu telesa okolo Zeme 

- aplikovať Keplerove zákony pri 

  určení rýchlosti a doby obehu 

  planét alebo druţíc 

  realizácia meraní a hodnotenie 

  protokolov z meraní 
 

  zručností) 

- geografia (nadmorská výška) 

6. tematický celok: Elektrina a 

magnetizmus (počet hodín 21) 

79. Elektrický náboj a jeho  

vlastnosti 

80. Coulombov zákon 

81. Intenzite elektrického poľa 

82. Práca v homogénnom  

       elektrickom poli 

83. Elektrický potenciál,  

      elektrické napätie 

84. Elektrický obvod 

85. Jednosmerný elektrický prúd 

86. Elektrický zdroj 

87. Elektrónová vodivosť kovov 

88. Ohmov zákon 

89. Elektrický odpor 

90. Rezistivita vodiča 

91. Spájanie rezistorov 

92. Elektrická práca, výkon,  

      účinnosť 

93. Premena elektrickej energie    

      na vnútornú energiu –  

elektrické vyhrievanie 

94. Istič elektrického prúdu 

95. Meranie el .prúdu, el. napätia 

96. Meranie el. odporu rezistora 

      - príprava 

Ţiak vie: 

- vypočítať veľkosť el. sily, ktorou  

  na seba pôsobia el. náboje 

- vypočítať intenzitu el. poľa 

- aplikovať Ohmov zákon 

- merať el. prúd, el. napätie 

- meraním zistiť el. odpor 

- zapájať odpory paralelne a  

  sériovo 

- vysvetliť súvislosť medzi el.  

  napätím, el. prúdom a pohybom  

  nabitých častíc vo vodiči 

- riešiť úlohy s vyuţitím vzťahu  

  pre závislosť el. odporu  

  kovového  vodiča od jeho  

  geometrických rozmerov 

- riešiť úlohy s vyuţitím vzťahu  

  pre závislosť el. odporu  

  kovového vodiča od jeho teploty 

- riešiť úlohy súvisiace s V-A cha- 

  rakteristikou vláknovej ţiarovky 

- porovnať vláknovú ţiarovku 

- riešiť úlohy súvisiace s  

  premenou el. energie na iné  

  formy energie 

 

- výklad, diskusia, pozorovanie, 

  analýza, porovnanie dejov,  

  objavovanie súvislostí,  

  samostatná práca,  

  precvičovanie, riešenie úloh,  

  praktická činnosť, práca  

  v skupine, práca s literatúrou a 

  internetom, tvorba projektu 

- frontálne aj individuálne  

  skúšanie, riešenie úloh,   

  realizácia meraní a hodnotenie 

  protokolov z meraní 
 

- enviromentálna výchova 

- mediálna výchova 

- ochrana ţivota a zdravia 

- finančná gramotnosť 

- tvorba projektu a prezentačné 

  zručnosti 

 

- matematika (používanie  

  matematických vedomostí a  

  zručností) 

 



97. Realizácia experimentu 

98. Závislosť el. odporu vodiča  

      od  jeho parametrov –  

      príprava 

99. Realizácia experimentu 

 

 

Učebné zdroje: 

Koubek V. a kpol.: Fyzika pre 1. ročník gymnázia, Zdruţenie EDUCO, Bratislava 2009 

Vachek J. a kol.: Doplnok k učivu fyziky/1, SPN, Bratislava 1988 

Lepil O. a kol.: Vybrané kapitoly z fyziky, SPN, Bratislava 1988 

Koubek V. a kol.: Zbierka úloh z fyziky pre gymnáziá – 1. časť, SPN, Bratislava 2009 

 



G E O G R A F I A  

Charakteristika predmetu: 

Geografia ako vedný odbor zahŕňa vo svojom predmete štúdia zákonitosti priestorovej diferenciácie prírodných a spoločenských javov, ktoré 

prebiehajú v krajine. Vzhľadom na narastanie problémov vyplývajúcich z aktivít človeka a ich vplyvu na prírodné prostredie i na spoločnosť 

geografia reaguje na zmeny v priestore a pomáha ich riešiť.  

Geografia je zameraná na regionálnu geografiu sveta prostredníctvom tém humánnej geografie. Koncepcia spracovania tém sa dotýka 

charakteristiky obyvateľstva, rozmiestnenia obyvateľstva v jednotlivých častiach sveta, sídla, ich charakteristiky, zaujímavosti, štruktúra sídiel v 

rôznych častiach svet, porovnanie a spôsob ţivota aj so zameraním na problém, ktoré sú spojené s rastom miest. Charakteristika štátov je 

zameraná na porovnávanie vybraných charakteristík v regiónoch. Podobne aj hospodárska charakteristika je zameraná viac na ťaţiskové oblasti 

na svete. Do popredia vystupuje rôznorodosť jednotlivých kultúr v rôznych častiach sveta. 

Vyučovací predmet je didaktickou modifikáciou obsahu vedného odboru. 

Výber učiva predmetu rešpektuje súčasný stav vedeckého poznania a umoţňuje tieţ začlenenie aktuálnych informácií o súčasných problémoch v 

krajine. 

Jednotlivé tematické celky vyučovania geografie logicky za sebou nasledujú a sú zostavené a zaradené  tak, aby nadväzovali na témy regionálnej 

geografie. 

Socio-ekonomická sféra v sebe zahŕňa ľudskú spoločnosť s jej komplexnou aktivitou v čase a priestore. Témy regionálnej geografie sú 

koncipované ako výber aktuálnych javov a procesov, v ktorých si ţiaci osvojujú faktografické poznatky na základe predchádzajúcich 

všeobecných poznatkov. 

Členenie svetadielov na regióny je orientačné, nie záväzne. 

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania je učivo o miestnej krajine a jej ochrane, kde sa môţu aplikovať získané poznatky v praxi.  



Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci ţiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce k získavaniu nových 

poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca 

s informáciami. 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií geografické vzdelávanie poskytne ţiakovi moţnosť získania 

informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom ţivota spoločnosti. 

Hodnotenie ţiakov bude poskytovať ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku. Klasifikácia bude 

vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Pouţijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 

Výučba bude prebiehať v multimediálnej učebni a v beţnej triede. 

 

Ciele a kľúčové kompetencie: 

 podporovať chuť učiť sa, 

 rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať , vnímať vzťahy a vedieť ich vysvetliť 

 všímať si priestor, v ktorom ţijeme a jeho zmeny, hľadať analógie, porovnania 

 riešiť modelové situácie, prípadové štúdie 

 prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v rôznych častiach sveta 

 vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas 

 vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy  

 na  základe získaných vedomostí rozumieť praktickej štruktúre grafov, diagramov 

 hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho), diskutovať o 

návrhoch 

 oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich váţiť si a chrániť. 

 prehĺbiť estetické a etické cítenie ţiakov 

 



Metódy a formy práce 

Vo vyučovaní geografie sa rovnocenne uplatňujú motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické  metódy. 

Motivačné rozhovory, výzvy, úlohy, aktualizácia obsahu má byť vţdy na začiatku a podľa moţnosti aj v priebehu získavania nových poznatkov. 

Pri motivácii sa vyuţíva skutočnosť, ţe geografia ako veda vychádza predovšetkým zo skúseností, pozorovania , objavovania krajinnej sféry 

Funkciou expozičných metód je osvojenie vybraných  faktov, pojmov o stave a procesoch v krajinnej sfére Zeme, o rozmiestnení a základných 

charakteristikách obyvateľstva. Cieľom je naučiť ţiakov chápať odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, váţiť si tradície rôznych národov a 

snaţiť sa o spoluţitie so všetkými národmi a národnosťami. Pritom je dôleţité mat dostatočné vedomosti o svojej vlasti, váţiť so prostredie, v 

ktorom ţijeme a zachovať so svoju kultúru a národnú identitu. Dôleţité je osvojiť si zručnosti a návyky pri práci so zdrojmi geografických 

informácií – mapami, kartogramami, kartodiagramami a štatistickým materiálom. Spolu s osvojením vedomostí a zručnosti predmet má aj 

spoločenský význam, ktorý spočíva v uvedomovaní si a chápaní existujúcich a hroziacich problémov a tým vedie k zvýšeniu ekologického 

vedomia obyvateľstva.  

Fixačné metódy vedú ţiaka od orientačného oboznámenia sa s poznatkami, cez ich reprodukčné ovládanie aţ k tvorivému zvládnutiu. Nesmie sa 

však zabúdať na systematické  utváranie vzťahov medzi starým a novým učivom, na systematické hľadanie súvislostí medzi jednotlivými 

tematickými celkami. 

Významné sú aj diagnostické metódy z hľadiska zisťovania vzdelávacej a efektivity práce učiteľa či ţiaka,, ktoré pomáhajú realizovať princíp 

diferencovaného prístupu, klasifikáciu a ďalšie plánovanie vyučovacieho procesu. Medzi najbeţnejšie metódy patrí  pozorovanie a písomné 

skúšanie- testy, domáce úlohy, ročníkové práce, projekty, experimenty. 

Odporúčanými formami sú aj vychádzky a exkurzie. 

Prierezové témy 

1. Environmentálna výchova EnvV 

2. Mediálna výchova MedV 

3. Ochrana ţivota a zdravia OŢaZ 

4. Multikultúrna výchova MultiV 

5. Osobnostný a sociálny rozvoj OsSR 

6. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Tvp 

7. Finančná gramotnosť FinG 



 

Environmentálna výchova 

V predmete Geografia sa táto téma uplatňuje v týchto tematických celkoch: 

 voda – Planéta Zem – dôsledky prílivu a odlivu, Príroda Zeme – hydrosféra, Prírodné podmienky Slovenska 

 ovzdušie –Príroda Zeme – atmosféra, Prírodné podmienky Slovenska  

 význam prírodných zdrojov pre človeka – Príroda Zeme – litosféra, Prírodné podmienky Slovenska   

 odpady – Kultúra-ochrana prírody a krajiny, Príroda Zeme – litosféra, Prírodné podmienky Slovenska  -recyklácia odpadov, vyuţitie 

odpadov, triedenie a likvidácia odpadov 

 prostredie a zdravie – Kultúrne a prírodné dedičstvo 

 

Mediálna  výchova 

 V predmete Geografia moţno túto prierezovú tému vyuţiť v rôznych tematických celkoch pri formách ako sú beseda, referát, prezentácia, 

diskusia na danú tému, jednoduchý projekt, kde ţiak prezentuje poznatky získané z mediálnych zdrojov, ale aj svoj postoj k problematike a 

získaným poznatkom. Pozornosť obracia k vecnej správnosti a presnosti správy, a to tak kritickou analýzou existujúcich textov, ako aj vlastnou 

produkciou a utváraním návyku overovať si čo najdôkladnejšie všetky údaje. 

 Tematické celky: Obyvateľstvo a sídla, Ekonomika a obchod na Slovensku, Hospodárstvo a cestovný ruch - ţiaci získavajú informácie ku 

konkrétnej téme            z rôznych mediálnych zdrojov a pozorujú vplyv reklamy a médií na podávanie a spracovanie informácií. 

 

Multikultúrna výchov 

  Najviac efektívna sa javí skupinová forma výuky, práca v tíme. Pri nej má byť ţiak  schopný tolerovať odlišné záujmy, názory i 

schopnosti druhých,  dokáţe si uvedomovať dopady verbálnych i neverbálnych prejavov,  je schopný niesť zodpovednosť za svoje správanie a 

konanie, dokáţe komunikovať v skupine s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín,  je schopný uplatňovať svoje práva a rešpektovať 

práva druhých, chápať a tolerovať odlišné záujmy, názory i schopnosti druhých, osvojiť si postoj nekonfliktnosti v multikultúrnej spoločnosti. 

Ţiak študovaním rôznych štátov spoznáva iné kultúry a snaţí sa pochopiť odlišnosti. 



 Tematické celky: Geografia v praxi – čítanie a pochopenie ukazovateľov pomocou kartogramov a kartodiagramov, Obyvateľstvo a sídla, 

Základná charakteristika sídiel 

 

Ochrana ţivota a zdravia 

  V predmete Geografia sa realizuje hlavne získavaním poznatkov prostredníctvom tematických celkov: Príroda Zeme- vplyv ozonovej 

diery na ľudstvoa prírodu, znečisťovanie pedosféry a hydrosféry odpadmi, Kultúra-Ochrana prírody a krajiny, Prírodné podmienky Slovenska 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 V predmete Geografia sa téma realizuje na samotnom ţiakovi ako jedincovi aj ako príslušníkovi kolektívu triedy. Ţiaka vedieme k tomu, 

aby dokázal  porozumieť sebe samému aj druhým, bol schopný si utvárať pozitívny postoj k sebe samému a k druhým, aby dokázal identifikovať 

stresory, bol  schopný predchádzať sociálnopatologickým javom a škodlivým spôsobom správania, dokázal prispievať k utváraniu dobrých 

medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu, uvedomoval si hodnotu spolupráce, dokázal rozvíjať základné schopnosti dobrej komunikácie a 

k tomu príslušné vedomosti o sebe ako sú sebapoznávanie, sebaúcta, sebadôvera a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, 

osobný ţivot a sebavzdelávanie.  

Téma sa môţe realizovať v rámci tematických celkov: Kultúra-spoznávanie a identifikácia kultúrnych odlišností národov, hľadanie 

kvalitanívnych dopadov na spoločnosť, Geografia v praxi – orientácia sa v teréne, Hospodárstvo a cestovný ruch, Dopravné systémy na 

Slovensku- schopnosť zhodnotiť a navrhnúťefektívne vyuţitie potenciálu Slovenska 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 V predmete Geografia môţeme pouţiť projektové vyučovanie pri nadobúdaní vedomostí rôznych tematických celkov. Vhodnejšie sú 

určite tie, v ktorých si študenti môţu overiť naštudované poznatky, ktoré získajú vlastnou analýzou zdrojov. Výsledkom je jednoduchý projekt, 

ktorý prezentujú a obhajujú pred celou triedou. 

Tematické celky: Planéta Zem- Pohyby Zeme, Hospodárstvo a cestovný ruch, Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja na Slovensku, 

Cestovný ruch Slovenska, Regióny Slovenska – ţiak si naštuduje konkrétnu tému a odprezentuje ju pred triedou s vyuţitím IKT. 

Finančná gramotnosť 



     V predmete Geografia prierezová téma finančná gramotnosť vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného 

vzdelávania a manaţmentu osobných financií, z ktorého vyplýva, ţe absolvent strednej školy (vyššieho sekundárneho vzdelávania) by mal byť 

schopný:-nájsť, vyhodnotiť a pouţiť finančné informácie, poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií, rozoznávať riziká v riadení 

vlastných financií,  stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,  rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,  

Tematické celky: Geografia v praxi -čítanie kartogramov a kartodiagramov Ekonomika a obchod na Slovensku, Cestovný ruch na Slovensku – 

analýza a navrhnutie efektívneho vyuţitia potenciálu Slovenska, Hospodárstvo jednotlivých štátov 

 

 

Školský vzdelávací program pre predmet geografia je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a s príslušným Štátnym vzdelávacím programom 



 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 1 h/týţdeň, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

Škola (názov, adresa) Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 

Radničné námestie 271/8 

052 01  Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu  

Kód a názov študijného odboru 79025 J gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy, 

formy preverovania 

Prierezové témy 

Medzipredmetové vzťahy Názov tematického celku 

Číslo témy, názov témy 

1. tematický celok: Geografia 

v praxi (počet hodín 5) 

1. Úvodná hodina, oboznámenie 

sa s obsahom učiva 

2. Začiatky geografie ako vedy, 

jej význam v súčasnosti 

3. Mapovanie Zeme – určovanie 

polohy bodu 

4. Mapa a jej mierka, tvorba máp 

Ţiak má: 

 vysvetliť určovanie polohy 

bodu na Zemi 

 získať údaje z rôznych 

tematických máp 

 určovať polohu ľubovoľného 

sídla na mape 

 pracovať s údajmi na základe 

mierky mapy 

o diskusia, výklad, práca 

v skupine, práca s mapou 

a atlasom 

 

o frontálne a ústne skúšanie 

 

Multikultúrna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

- všetky vyučovacie predmety – 

vytvorenie plánu pre štúdium 



5. Súčasti mapy  porovnať vyuţitie GPS 

s mapou v kaţdodennom 

ţivote 

 poznať praktické vyuţitie 

jednotlivých typov máp 

2. tematický celok: Planéta Zem 

(počet hodín 5) 

6. Zem ako planéta Slnečnej 

sústavy 

7. Tvar a merania Zeme 

8. Pohyby Zeme 

9. Mesiac a slapové javy 

10. Časové pásma a dátumová 

hranica 

Ţiak má: 

 popísať tvar a veľkosť Zeme 

 porovnať základné 

charakteristiky Zeme 

s ostatnými planétami 

Slnečnej sústavy 

 demonštrovať pohyby Zeme 

na modeloch a nákresoch 

 poznať a vysvetliť dôsledky 

pohybov Zeme 

 opísať obeh Zeme okolo Slnka 

 vysvetliť príčinu obehu Zeme 

okolo Slnka 

 charakterizovať slapové javy  

 vysvetliť vzájomné pôsobenie 

Mesiaca a Zeme 

o výklad, práca v skupinách, 

problémové úlohy, analýza 

textov, práca s modelmi a 

nákresmi 

 

o  frontálne skúšanie, ústne 

skúšanie, písomná previerka 

 

 

mediálna výchova – práca 

s novinami a časopismi ako 

zdrojom informácií 

Environmentálna výchova 

Ochrana ţivota a zdravia 

 

  

3. tematický celok: Zákonitosti 

atmosféry (počet hodín 6) 

11. Zloţenie atmosféry, počasie 

12. Klíma a klimatické činitele 

13. Atmosferické procesy 

14. Prúdenie vzduchu v atmosfére 

15. Klimatické pásma Zeme 

16. Klimatické zmeny 

Ţiak má: 

 charakterizovať zloţenie 

atmosféry 

 vysvetliť význam a vplyv 

atmosféry pre ţivú a neţivú 

prírodu 

 zdôvodniť rozdiely v počasí 

a klíme 

 charakterizovať jednotlivé 

klimatické pásma a oblasti 

o výklad, problémové úlohy, 

práca vo dvojiciach, diskusia, 

práca s mapou a atlasom, 

práca s internetom 

o  projektové vyučovanie 

 

o ústne skúšanie, písomné 

skúšanie 

osobnostný a sociálny rozvoj  

Environmentálna výchova 

Ochrana ţivota a zdravia 

Finančná gramotnosť 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

 



 odlíšiť klimatické pásma 

a oblasti na tematických 

mapách 

 vysvetliť príčiny klimatických 

zmien a ich dôsledky 

4. tematický celok: Zákonitosti 

hydrosféry(počet hodín 6) 

17. Svetový oceán: oceány 

a moria 

18. Vlastnosti vody oceánov 

a morí 

19. Pohyby oceánskej a morskej 

vody 

20. Vodstvo na súši 

21. Vodou podmienené procesy 

formy reliéfu 

22. Pitná voda – jej zdroje a 

ochrana 

Ţiak má:  

 definovať pojmy: hydrosféra, 

svetový oceán, more, šelf, 

brakická voda, pitná voda, 

minerálna voda, povrchová 

a podzemná voda 

 opísať dynamiku oceánskej 

a morskej vody 

 popísať vodou podmienené 

procesy a formy reliéfu 

 vysvetliť význam vody pre 

tvárnosť reliéfu 

 zhodnotiť zdroje pitnej vody, 

príčiny jej znečistenia 

 navrhnúť nápravné riešenia a 

opatrenia 

o výklad, skupinová práca, pojmové 

mapovanie, práca s učebnicou 

a atlasom, diskusia 

o  

ústne skúšanie 

finančná gramotnosť, ochrana 

ţivota a zdravia, environmentálna 

výchova, mediálna výchova, 

osobnostný a sociálny rozvoj 

právna náuka, občianska náuka 

 

5. tematický celok: Zákonitosti 

litosféry (počet hodín 5) 

23. Stavba zemského telesa 

24. Pohyby litosferických platní 

25. Vnútorné geologické procesy 

26. Vonkajšie geologické procesy 

27. Štúdium litosféry a jej 

vyuţívanie 

Ţiak má: 

 poznať stavbu zemského 

telesa a základných 

pevninských jednotiek 

 vysvetliť príčiny pohybov 

litosferických platní a ich 

dôsledky 

 charakterizovať vonkajšie 

geologické procesy a ich 

význam 

o práca v skupine, individuálna 

práca pri hľadaní informácií na 

internete, vyuţívanie IKT, 

diskusia, výklad 

o didaktický test, ústne skúšanie 

finančná gramotnosť, ochrana 

ţivota a zdravia, environmentálna 

výchova, mediálna výchova, 

osobnostný a sociálny rozvoj 

právna náuka, občianska náuka 

 



 charakterizovať vnútorné 

geologické procesy a ich 

význam 

 zdôvodniť výskyt 

zemetrasenia, zosuvov a 

zrútení pôdy a sopečných 

erupcií 

 navrhnúť moţnosti ochrany 

litosféry 

6. tematický celok: Základné 

poznatky o pedosfére (počet 

hodín 3) 

28. Vznik pôdy a jej vlastnosti 

29. Zákonitosti rozšírenia pôd 

30. Starostlivosť o pôdu a jej 

ohrozenie 

Ţiak má: 

 charakterizovať pôdne druhy 

 popísať zloţenie a stavbu 

pôdy – pôdne horizonty 

 vysvetliť zákonitosti 

rozšírenia pôd 

 popísať vplyv človeka na 

kvalitu pôd 

 navrhnúť moţnosti 

nápravných riešení ohrozenia 

pôdy, opatrenia 

diskusia, práca s literatúrou 

a internetom, individuálna 

práca a skupinová práca, 

výklad 

o písomné skúšanie  

finančná gramotnosť, ochrana 

ţivota a zdravia, environmentálna 

výchova, mediálna výchova, 

osobnostný a sociálny rozvoj 

právna náuka, občianska náuka 

 

7. tematický celok: Ţivé 

organizmy na Zemi (počet 

hodín 3) 

31. Bioklimatické pásma 

32. Vertikálne členenie biosféry 

33. Vplyv človeka na biosféru 

Ţiak má: 

 charakterizovať jednotlivé 

bioklimatické oblasti a pásma 

 rozlíšiť bioklimatické pásma 

a zóny na tematických mapách 

 vysvetliť závislosť vzniku 

bioklimatických pásem od 

abiotických zloţiek prostredia 

 opísať dôsledky ľudských 

aktivít na faunu a flóru 

o výklad, skupinová práca, 

kooperatívna činnosť ţiakov, 

brainstorming 

 

o  písomné a ústne skúšanie 

finančná gramotnosť, ochrana 

ţivota a zdravia, environmentálna 

výchova, mediálna výchova, 

osobnostný a sociálny rozvoj 

právna náuka, občianska náuka 

 

 



Učebné zdroje: 

 

Bizubová, M. a kol.: Geografia pre 1. ročník gymnázií. SPN, Bratislava 2008 

Dubcová, A. a kol. : Geografia. ENIGMA, Nitra 2007 

Zemepisné encyklopédie a atlasy 

 



C HÉM IA  

Charakteristika predmetu: 

Obsah vyučovacieho predmetu chémia tvoria poznatky o zloţení, štruktúre, vlastnostiach a pouţití látok, o chemických reakciách látok, 

ich podstate, ovplyvňovaní a vyuţití. Zastúpené sú aj poznatky, ktoré umoţňujú ţiakom chápať význam chemickej vedy a chemického priemyslu 

pre spoločnosť a prírodu.  

Východisko pre rozvoj porozumenia ţiakov vlastnostiam anorganických a organických látok a ich premenám tvoria všeobecne platné, 

teoretické poznatky o vzťahoch medzi štruktúrou a vlastnosťami látok a poznatky o zákonitostiach chemických reakcií. Ţiaci sa učia aplikovať 

metódy vedeckého poznávania, z ktorých najdôleţitejší je experiment. Upevňujú si dôleţité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť objektívne a 

spoľahlivo pozorovať a opísať pozorované. Merajú, zaznamenávajú, triedia, analyzujú a interpretujú získané údaje, vytvárajú, overujú 

predpoklady a tvoria závery v procese experimentálnej činnosti vo forme úloh rôznej kognitívnej náročnosti.  

Vzdelávanie v predmete chémia v úplnom strednom stupni vzdelávania prebieha v kontexte prípravy na ţivot, ďalšie štúdium odborov 

nechemického zamerania a zároveň vytvára základy pre rozšírenú prípravu na štúdium odborov, ktoré pracujú so širšími chemickými základmi, 

ako aj samotných chemických odborov.  

Súčasťou predmetu chémia je aj súbor laboratórnych cvičení. Pri ich realizácií je nutné zvládnutie základných laboratórnych zručností a 

návykov bezpečnej a presnej práce v chemickom laboratóriu. Počas školského roka je v 1 a 2. ročníku, pri dvoj a trojhodinovej dotácii, potrebné 

realizovať minimálne 5 laboratórnych cvičení. V treťom ročníku, pri jednohodinovej dotácii, 2 laboratórne cvičenia. Výstupom z laboratórnych 

cvičení je podrobný zápis o ich priebehu a výsledkoch vo forme protokolu. 

Vzdelávací štandard predmetu chémia nadväzuje na vedomosti a zručnosti ţiakov, ktoré nadobudli vo vyučovaní chémie v niţšom 

strednom vzdelávaní, prehlbuje porozumenie ţiakov a rozširuje ich poznatky o zákonitostiach chemických javov a procesov. Umoţňuje ţiakom 

pozorovať javy, merať, vykonávať experimenty, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy. Uvedené metódy 

umoţňujú nielen osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvárajú pozitívny postoj k vedeckému spôsobu 



poznávania sveta. Je tvorený obsahovým a výkonovým štandardom. Obsahový štandard vymedzuje základné učivo (pojmy), ktorému by mal 

ţiak rozumieť a mal by ho byť schopný vysvetliť. Výkonový štandard vymedzuje konkrétne poţiadavky na vedomosti, zručnosti a aplikácie 

poznatkov (ţiak vie/ţiak má ...) 

  

Ciele predmetu:  

Vo vyučovaní chémie majú ţiaci získať predstavu o stavbe látok a základných chemických, fyzikálno-chemických a biochemických dejoch.  

Ţiaci:  

 si prehlbujú a rozširujú poznatky o látkach dôleţitých pre ţivot,  

 hlbšie porozumejú chemickým javom a procesom prebiehajúcim v prírode aj technickej praxi,  

 pouţívajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov,  

 pouţívajú správnu chemickú symboliku,  

 triedia a usporiadajú pojmy podľa logických súvislostí,  

 plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty (ďalej len praktické činnosti) pri skúmaní chemických javov,  

 pouţívajú správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, spracúvajú a vyhodnocujú získané údaje zo súvislých aj nesúvislých 

textov,  

 prezentujú a obhajujú svoje postupy a tvrdenia logickou argumentáciou zaloţenou na dôkazoch,  



 získajú manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii praktických činností,  

 osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami,  

 analyzujú problémy, aplikujú poznatky, formulujú a overujú hypotézy,  

 prezentujú vhodným spôsobom odborné poznatky a informácie,  

 spájajú poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných vedných odborov a riešia nastolené problémy,  

 diferencujú informácie o pouţití rôznych látok v priemysle, poľnohospodárstve a v ţivote, z odborného chemického hľadiska, z hľadiska 

významu pre človeka, vplyvu na ţivotné prostredie a ľudské zdravie. 

 

Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a s príslušným Štátnym vzdelávacím programom. 

 



  

Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby 2 h/týţdeň, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

Škola (názov, adresa) Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 

Radničné námestie 271/8 

052 01  Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu  

Kód a názov študijného odboru 79025 J gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy, 

formy preverovania 

Prierezové témy 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Názov tematického celku 

Číslo témy, názov témy 

1. Pozorovanie a pokus v chémii, 

bezpečnosť práce (počet hodín 2) 

1. Bezpečnosť práce v chemickom 

laboratóriu a základné laboratórne 

pomôcky 

2. Práca so základnými laboratórnymi 

pomôckami (skúmavka, kadička, 

destilačná banka, odmerná banka, 

Petriho miska, filtračný lievik, hodinové 

Ţiak má/ţiak vie: 

 dodrţiavať pravidlá bezpečnosti práce v 

chemickom laboratóriu 

 charakterizovať pozorovanie a pokus v 

chémii  

 pouţívať názvy pre laboratórne 

pomôcky 

 pouţiť správnu techniku pri práci s 

laboratórnymi váhami, odmerným 

o rozhovor, výklad, 

praktická činnosť, 

práca v skupinách 

 

o frontálne skúšanie 

 

-osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-finančná 

gramotnosť 

a environmentálna 

výchova (vyuţívanie 

vody a zdrojov 

energie 



sklíčko, striekačka, oddeľovací lievik, 

odmerný valec, pipeta, chladič, stojan, 

drţiak, svorka, filtračný kruh, chemické 

kliešte, laboratórna lyţička, teplomer, 

filtračný papier, trojnoţka, kovová 

sieťka (s keramickou vloţkou), kahan, 

byreta, kryštalizačná miska) 

valcom a pipetou   

 urobiť zápis experimentu pomocou 

textu, schém, náčrtu, tabuliek.  

v laboratóriu) 

-ochrana ţivota 

a zdravia 

(bezpečnosť) 

 

- biológia (práca 

s niektorými 

pomôckami) 

2. Sústavy látok  (počet hodín 5) 

3. Chemické látky (látka, chemicky čistá 

látka, prvok, zlúčenina) 

4. Zmesi, sústavy, roztok (homogénna a 

heterogénna zmes, emulzia, suspenzia, 

pena, aerosól, otvorená a uzavretá 

sústava, roztok, rozpúšťadlo, rozpustená 

látka, nasýtený roztok, rozpustnosť 

látky) 

5. Metódy oddeľovania zloţiek zo zmesi 

6. Oddeľovanie zloţiek zmesi 

7. Nasýtený roztok, kryštalizácia 

 

Ţiak má: 

 vymenovať príklady chemicky čistej 

látky a zmesi.  

 rozlíšiť rovnorodé a rôznorodé zmesi.  

 vedieť pouţiť filtráciu, kryštalizáciu, 

destiláciu, usadzovanie.  

 vedieť zostaviť destilačnú a filtračnú 

aparatúru 

 rozlíšiť rozpustenú látku a rozpúšťadlo, 

klasifikovať roztoky podľa skupenstva, 

pripraviť nasýtený roztok.  

 vysvetliť pojem rozpustnosť látky 

o výklad, rozhovor, 

pojmové 

mapovanie, opis, 

práca v skupine, 

kooperácia 

 

o ústne skúšanie, 

písomné skúšanie, 

praktické skúšanie 

 

 

-osobnostný 

a sociálny rozvoj 

(spolupráca) 

 

-fyzika (oddeľovanie 

zloţiek zmesi na 

základe fyzikálnych 

vlastností) 

  

3. Štruktúra atómov a iónov, periodická 

sústava prvkov (počet hodín 10) 

 

  a) Štruktúra atómov a iónov (5 hodín) 

8. Atóm a jeho štruktúra 

9. Atómové jadro (protón, neutrón, 

nukleóny, protónové číslo, neutrónové 

číslo, nukleónové číslo, izotopy) 

Ţiak má: 

a) 

 opísať zloţenie atómového jadra a 

obalu, nakresliť jeho schému na základe 

známych A, N, Z.  

 určiť počet protónov, neutrónov, 

elektrónov v atóme prvku a v iónoch na 

základe hodnôt protónového, 

o výklad, rozhovor, 

vysvetľovanie, 

problémové úlohy, 

práca v skupine,  

 

o frontálne skúšanie, 

ústne skúšanie, 

písomné skúšanie, 

-multikultúrna 

výchova 

 

 

 



10. Elektrónový obal atómu, orbitály 

(elektrón, elektrónová vrstva,  

11. Elektrónová konfigurácia atómu 

(valenčná vrstva, valenčné elektróny) 

12. Ióny (anión, katión) 

 

 

 

 

 

 b) Periodická sústava prvkov (5 hodín) 

13. Pariodický zákon, PSP  

14. Periodická tabuľka prvkov (perióda, 

skupina) 

15. Triviálne názvy skupín. 

Elektronegativita. (alkalické kovy, 

halogény, vzácne plyny, 

elektronegativita, kovy, nekovy, 

polokovy) 

16. Periodicita vlastností prvkov 

17. Opakovanie 

 

neutrónového a nukleonóvého čísla 

 poznať príklady izotopov.  

 chápať pojem orbitál,vymenovať ich 

typy, určiť počty elektrónov v nich.  

 napísať schému vzniku katiónov, 

aniónov z atómov.  

 vedieť vybrať zo skupiny iónov katióny 

a anióny.  

 znázorniť štruktúru atómu s vyznačením 

protónov, neutrónov a elektrónov 

 

b) 

 poznať autora a znenie periodického 

zákona  

 určiť polohu prvku v PTP.  

 určiť periódu a skupinu daného prvku v 

periodickej tabuľke prvkov,  

 pouţívať triviálne názvy skupín 

(alkalické kovy, halogény, vzácne 

plyny), 

 zaradiť prvok do s, p, d, f bloku, medzi 

kovy či nekovy  

 zaradiť prvok podľa umiestnenia v PTP 

do skupiny, kov, nekov, polokov 

 zistiť základné charakteristiky atómu 

prvku zo základných údajov v PTP 

(protónové číslo, elektronegativita, 

relatívna atómová hmotnosť) 

 poznať príklady prvkov s vysokou a 

nízkou elektronegativitou.  

 vysvetliť vzťah medzi počtom 

praktické skúšanie  

-fyzika (stavba 

atómu, rádionuklidy) 



valenčných elektrónov a polohou s a p 

prvkov v PTP.  

 určiť počet valenčných elektrónov na 

základe umiestnenia prvku v PTP  

 porovnať fyzikálne a chemické 

vlastnosti prvkov na základe ich 

umiestnenia v PTP s pouţitím 

internetovej stránky webelements.com 

 roztriediť skupinu prvkov na prvky s 

malou a veľkou hodnotou 

elektronegativity na základe ich 

umiestnenia v PTP.  

 

4. Anorganické zlúčeniny a základy ich 

názvoslovia (počet hodín 8) 

18. Názvoslovie chemických  prvkov, 

chemické značky 

19. Chemické zlúčeniny a vzorce, typy 

vzorcov (stechiometrický, molekulový, 

štruktúrny), oxidačné číslo. 

20. Názvoslovie oxidov a hydroxidov 

21. Názvoslovie halogenidov 

22. Názvoslovie bezkyslíkatých 

a kyslíkatých kyselín 

23. Názvoslovie solí kyselín 

24. Názvoslovie hydrátov a hydrogénsolí 

25. Aplikácia názvoslovia 

 

Ţiak má:  

 pouţiť značky a slovenské názvy 

prvkov I. – IV. periódy hlavných skupín 

a vybraných kovov (Fe, Cu, Zn, Ag, 

Au, Mn, Cr, Co, Ni, Hg, Pt) 

 poznať a pouţívať chemické značky 

prvkov s, p a niektorých prvkov d bloku   

 pouţiť triviálne názvy a vzorce: voda, 

peroxid vodíka, amoniak, sulfán, 

amónny katión, 

 určiť oxidačné číslo atómov prvkov v 

chemických zlúčeninách napr.: H2O, 

NaCl, SO3, NaOH, HNO3, H2SO4, 

CaCO3, KMnO4,  

 pouţiť pravidlá tvorby vzorcov a 

názvov zlúčenín: oxidy, hydroxidy, 

halogenidy, bezkyslíkaté kyseliny 

(halogenovodíkové kyseliny), kyslíkaté 

kyseliny dusíka, síry, uhlíka, chlóru, 

o výklad, práca 

s textom, práca 

s učebnicou, 

rozhovor,  

 

o ústne skúšanie, 

písomné skúšanie – 

didaktický test 

- multikultúrna 

výchova (jednota 

značiek prvkov vo 

svete) 



fosforu, solí kyselín uvedených prvkov 

a hydrogensolí kyselín uhličitej a 

trihydrogénfosforečnej, 

 vedieť správne pouţívať pojmy hydráty 

a hydrogensoli.  

 vysvetliť kvantitatívny a kvalitatívny 

význam vzorcov.  

5. Chemická väzba a štruktúra látok 

(počet hodín 7) 

26. Chemická väzba (molekula, väzbový 

a voľný elektrónový pár, typy väzieb) 

27. Kovalentná väzba (jednoduchá, násobná 

koordinačná) 

28. Polarita kovalentnej väzby 

29. Iónová väzba 

30. Kovová väzba 

31. Vodíková väzba a medzimolekulové sily  

32. Kryštalické a amorfné látky (kryštál 

iónový, kovový, molekulový) 

 

Ţiak má: 

 určiť počet a druh atómov v 

jednoduchých molekulách.  

 vysvetliť vznik a podstatu kovalentnej 

väzby v molekule vodíka,  

 vymenovať príklady molekúl, v ktorých 

sa nachádzajú jednoduché, dvojité alebo 

trojité väzby (H2, O2, N2),  

 určiť typ chemickej väzby na základe 

rozdielu hodnôt elektronegativít atómov 

viaţucich sa atómov prvkov,  

 vysvetliť podstatu iónovej väzby v 

chloride sodnom,  

 vymenovať typické vlastnosti zlúčenín s 

iónovou väzbou.  

 zdôvodniť vodivosť kovov ako 

dôsledok kovovej väzby 

 zdôvodniť rozdiel v štruktúre diamantu 

a grafitu, 

 spracovať a prezentovať prácu/projekt 

o rôznych známych štruktúrach uhlíka 

a ich vyuţití (grafit, grafén, diamant, 

a iné..fullerény,nanorúrky) 

 načrtnúť štruktúru diamantu a grafitu 

o práca s internetom, 

skupinová práca, 

diskusia, výklad 

 

o frontálne skúšanie 

a individuálne 

skúšanie 

-mediálna výchova 

(vyuţitie IKT) 

-tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

 

 

 

 

- geometria 

(priestorové 

usporiadanie, tvar 

molekúl) 



 vymenovať príklady kryštalických 

látok, napr. NaCl, K2SO4, CaCO3, 

grafit, diamant, ľad, ţelezo a pod.,  

 vysvetliť rozdiel medzi kryštalickou a 

amorfnou látkou z hľadiska štruktúry a 

fyzikálnych vlastností   

 predpokladať vlastnosti látok na základe 

ich zloţenia a štruktúry 

6. Výpočty v chémii (počet hodín 7) 

33. Výpočet relatívnej atómovej Ar (X) 

a molekulovej hmotnosti Mr (Y)  

34. Výpočet látkového mnoţstva n, 

Avogadrova konštanta NA a molárna 

hmotnosť Mm 

35. Stechiometrický vzorec 

36. Vyjadrenie zloţenia roztokov 

(hmotnostný zlomok, koncentrácia 

látkového mnoţstva) 

37. Zmiešavanie roztokov. (Chemické 

výpočty kombinovaného typu) 

38. Príprava roztoku s danou koncentráciou  

39. Príprava roztoku z daným hmotnostným 

zlomkom 

Ţiak má: 

 rozlíšiť relatívnu atómovú hmotnosť 

Ar(X), relatívnu molekulovú hmotnosť 

Mr(Y) a molárnu hmotnosť Mm.  

 vyuţívať vzťah pre výpočet látkového 

mnoţstva pre rôzne variácie zadaných 

veličín 

 aplikovať Avogadrovú konštantu vo 

výpočtoch a poznať jej význam 

 určiť molárnu hmotnosť zlúčeniny zo 

známych hodnôt molárnych hmotností 

prvkov  

 vypočítať hmotnosť reaktantu alebo 

produktu na základe zápisu chemickej 

rovnice reakcie  

 napísať a vedieť pouţívať vzťah pre 

výpočet hmotnostného zlomku  

 poznať značku a jednotku koncentrácie 

látkového mnoţstva 

 vyriešiť rôzne typy úloh na výpočet 

látkového mnoţstva 

 vyriešiť úlohy na výpočet hmotnostného 

zlomku, a koncentrácie látkového 

mnoţstva zloţky 

o rozhovor, výklad, 

vysvetľovanie, 

práca s učebnicou, 

individuálna práca, 

skupinová práca  

 

o písomné skúšanie, 

praktické skúšanie 

(výpočty, príprava 

roztokov), ústne 

skúšanie 

-osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

-matematika, fyzika 

(výpočty)  



 vypočítať koncentráciu roztoku, ak je 

dané látkové mnoţstvo a objem 

roztoku,  

 pripraviť roztok daného zloţenia, 

 vypočítať molárnu hmotnosť zlúčeniny 

zo známych hodnôt molárnych 

hmotností atómov prvkov 

7. Chemické reakcie, chemické rovnice 

(počet hodín 17) 

a) 

40. Fyzikálne a chemické zmeny, chemická 

reakcia (reaktanty, produkty, schéma 

chemickej reakcie) 

41. Chemická rovnica (zákon zachovania 

hmotnosti v chemických reakciách, 

stechiometrický koeficient, syntéza, 

analýza) 

b) 

42. Energetické zmeny pri chemických 

reakciách 

43. Exotermická a endotermická reakcia 

44. Entalpia a reakčné teplo 

45. Termochemické rovnice 

46. Termochemické zákony 

c) 

47. Chemická kinetika (Rýchlosť 

chemických reakcií) 

48. Faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií 

49. Koncentrácia, teplota, veľkosť povrchu 

tuhých látok 

 
a) 

 poznať rozdiely medzi chemickými a 

fyzikálnymi zmenami.  

 rozlíšiť schému a rovnicu chemickej 

reakcie 

 zapísať chemickú reakciu schémou 

alebo chemickou rovnicou 

 zapísať rovnicu reakcie na základe jej 

slovného popisu 

 vysvetliť kvalitatívno-kvantitatívny 

význam chemickej rovnice,  

 povedať zákon zachovania hmotnosti 

platný pri chemických reakciách 

 vypočítať stechiometrické koeficienty v 

zápise chemickej reakcie na základe 

zákona zachovania hmotnosti,  

 poznať kvalitatívno-kvantitatívny 

význam chemickej rovnice, vysvetliť 

význam stechiometrických koeficientov 

v chemickej rovnici 

 vypočítať hmotnosť reaktantu alebo 

produktu na základe chemickej rovnice, 

o práca s internetom, 

vysvetľovanie, 

výklad  skupinová 

práca, práca 

s učebnicou 

  

 

o overovanie 

vedomostí 

písomnou formou, 

školská slohová 

práca 

-mediálna výchova-

(práca s internetom) 

-osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-multikultúrna 

výchova (rýchlosť 

chemických reakcií, 

ich dopad) 

-ochrana ţivota 

a zdravia (horľavé 

látky-bezpečná 

manipulácia) 

 

 

-fyzika (ZZH, ZZE) 



50. Katalyzátory 

51. Vplyv rôznych faktorov na rýchlosť 

vybraných chemických reakcií 

52. Vplyv katalyzátorov na vplyv 

chemických reakcií 

d) 

53. Chemická rovnováha 

54. Rovnováţne konštanty 

55. Faktory ovplyvňujúce chemickú 

rovnováhu (koncentrácia, teplota, tlak) 

56. Opakovanie 

 

 

ak je daná hmotnosť tuhého produktu 

alebo reaktantu,  

 napísať jednoduché chemické schémy a 

doplniť stechiometrické koeficienty v 

nich. 

b) 

 rozlíšiť endotermické a exotermické 

reakcie na základe pozorovania,  

 vysvetliť rozdiely v zápise chemickej a 

termochemickej rovnice 

 rozlíšiť endotermické a exotermické 

reakcie na základe ich zápisu 

 vymenovať príklady exotermickej a 

endotermickej reakcie zo ţivota, 

 Zapísať termochemickou rovnicou 

priebeh chemickej reakcie, ak sú zadané 

reaktanty, produkty, stechiometrické 

koeficienty, skupenské stavy 

reagujúcich látok a hodnota reakčného 

tepla.  

 klasifikovať chemické reakcie na 

základe rôznych zápisov 

termochemickej rovnice na exotermické 

a endotermické.  

 určiť hodnotu reakčného tepla spätnej 

reakcie na základe hodnoty reakčného 

tepla priamej reakcie na základe 1. 

termochemického zákona  

c) 
 



 porovnať rýchlosť priebehu 

chemických reakcií na základe 

pozorovania, 

 uviesť príklady chemických reakcii zo 

ţivota, ktoré prebiehajú pomaly a ktoré 

rýchlo,  

 definovať rýchlosť chemickej reakcie 

ako zmenu koncentrácie reaktantov 

alebo produktov za časový interval  

 vymenovať faktory ovplyvňujúce 

rýchlosť chemických reakcií 

(koncentrácia, teplota, katalyzátor, 

veľkosť povrchu tuhých látok) 

 vymenovať príklady dejov zo ţivota, v 

ktorých je rýchlosť chemickej reakcie 

ovplyvňovaná niektorým z uvedených 

faktorov,  

 vysvetliť podstatu vplyvu zmeny 

teploty, zmeny koncentrácie reaktantov 

a katalyzátora na rýchlosť chemickej 

reakcie,  

 vymenovať príklad katalyzátora z 

kaţdodenného ţivota  

 vysvetliť, prečo je dôleţité poznať 

rýchlosť priebehu chemických reakcií a 

moţnosti ich ovplyvňovania  

 povedať ako sa pouţíva ovplyvňovanie 

rýchlosti chemickej reakcie v 

kaţdodennom ţivote 

 overiť vplyv faktorov na rýchlosť 



priebehu chemickej reakcie 

experimentom podľa vlastného návrhu 

d) 

 vysvetliť, čo je chemická rovnováha a 

rovnováţna koncentrácia.  

 vysvetliť význam hodnoty rovnováţnej 

konštanty 

 vymenovať faktory ovplyvňujúce 

chemickú rovnováhu (koncentrácia 

látok, teplota, tlak).  

 vysvetliť podstatu vplyvu pridania 

reaktantu alebo odobrania produktu, 

zmeny teploty a tlaku na rovnováţny 

stav sústavy  

 

8. Typy chemických reakcií (počet hodín 

12) 

a) Protolytické reakcie 

57. Protolytická reakcia (Brönstedova teória 

kyselín a zásad, konjugovaný pár, 

amfotérne látky, silné a slabé kyseliny 

a zásady) 

58. Autoprotolýza vody, iónový súčin vody 

a pH, stupnica pH (kyslý, neutrálny a 

zásaditý roztok, indikátory) 

59. Rovnováha v protolytických reakciách, 

neutralizácia a hydrolýza solí 

 

 

 

Ţiak má: 

a) 

 uviesť príklady silných a slabých 

kyselín a zásad, 

 vlastnými slovami opísať vplyv silných 

kyselín a zásad na ľudský organizmus 

 napísať chemickú rovnicu autoprotolýzy 

vody,  

 rozlíšiť oxóniový katión a hydroxidový 

anión, 

 popísať pH stupnicu, jej význam a 

pouţitie 

 klasifikovať roztoky na kyslé, neutrálne 

a zásadité podľa danej hodnoty pH 

pouţiť indikátory pH na určenie 

kyslosti alebo zásaditosti roztoku, 

o výklad, písanie, 

rozhovor 

 

o písomné a ústne 

skúšanie, 

individuálne aj 

frontálne 

-ochrana ţivota 

a zdravia (kyseliny 

a zásady) 

-environmentálna 

výchova (význam 

triedenia, 

akumulátory, 

galvanické články) 

-tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti (korózia 

kovov, akumulátory 

a ţivotné prostredie) 



 

 

 

 

 

 

 

 

b) Redoxné reakcie 

 

60. Redoxné reakcie, oxidácia a redukcia 

(redukovadlo, oxidovadlo, korózia, 

čiastková reakcia) 

61. Redoxné vlastnosti látok 

(elektrohcemický rad napätia kovov) 

62. Redoxné reakcie ich vyuţitie 

(galvanické články, elektrolýza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aplikovať význam indikátorov v 

beţnom ţivote 

 napísať chemickú rovnicu neutralizácie,  

 vymenovať príklady praktického 

vyuţitia neutralizácie,  

 vymenovať rôzne spôsoby prípravy solí, 

 

b) 

 určiť oxidačné čísla atómov prvkov v 

redoxných reakciách,  

 vyznačiť v chemickej rovnici atómy 

prvkov, ktorých oxidačné čísla sa v 

priebehu chemickej reakcie zmenili,  

 vysvetliť oxidáciu a redukciu látok na 

príklade,  

 vymenovať príklady látok, ktoré 

pôsobia ako oxidovadlá alebo 

redukovadlá.  

 zapísať čiastkové reakcie oxidácie a 

redukcie,  

 klasifikovať kovy na základe 

usporiadania prvkov v 

elektrochemickom rade napätia kovov 

Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au 

na ušľachtilé a neušľachtilé,  

 spracovať záznam o priebehu 

elektrolýzy roztoku a taveniny NaCl 

(nie však chemické rovnice dejov 

prebiehajúcich na elektródach), 

 prezentovať prácu o korózii kovov 

 vysvetliť podstatu korózie kovov a 

-finančná 

gramotnosť (cena 

ušľachtilých kovov, 

cena zlata a platiny) 

 

 

 

 

-fyzika (galvanické 

články) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zráţacie reakcie 

 

63. Zráţacie reakcie, zrazenina (málo 

rozpustná látka, iónový zápis chemickej 

reakcie) 

64. Súčin rozpustnosti látok 

65. Vyuţitie zráţacích reakcií (LC) 

66. Opakovanie 

spôsob ochrany kovov proti nej,  

 vymenovať príklady redoxných reakcií 

prebiehajúcich v prírode,  

 uskutočniť pokus s vyuţitím poznatkov 

o elektrochemickom rade napätia 

kovov, 

 poznať pouţitie galvanických článkov 

a akumulátora, 

 spracovať tému akumulátory a ţivotné 

prostredie a prácu prezentovať 

 poznať princíp priebehu elektrolýzy, jej 

vyuţitie, 

 c) 

 vysvetliť pojem zrazenina.  

 pouţiť skrátený iónový zápis zráţacej 

reakcie,  

 vymenovať príklady zráţacích reakcií a 

ich vyuţitie v praxi,  

 naplánovať, zrealizovať a spracovať 

záznam z experimentu o vyuţití 

zráţacích reakcií.  

 

Učebné zdroje: 

Chémia pre 1. ročník gymnázia, prof. RNDr. J. Vacik a kol.  

Zloţenie a štruktúra anorganických látok, J. Prokša a kol.  

Základy chemického deja a jeho zákonitosti -doplnkový text pre 1. ročník gymnázií, P. Silný  

Výpočty v chémii, J. Kandráč a kol.  

Názvoslovie anorganických látok, A. Sirota a kol.  

digitálny obsah Planéta vedomostí 



INFORMATIKA 

 

Charakteristika predmetu: 

Jednou z charakteristík premetu informatika je vychovávať študentov k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie. Naučiť ich praktickým 

zručnostiam pri vyuţívaní informačno-komunikačných technológií a produktov, vytvoriť predpoklady pre vyuţívanie a aplikáciu informačných technológií vo 

vyučovaní ostatných predmetov. 

Vyučovanie informatiky má poskytnúť priestor na motiváciu a praktické projekty a orientovať záujem študentov na štúdium na technické vysoké školy. 

 

Podobne ako matematika rozvíja myslenie študentov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov 

a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako všeobecný 

prostriedok komunikácie. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako všeobecný 

prostriedok komunikácie.  

 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych 

pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické 

projekty. 

 

Ciele a kľúčové kompetencie: 

Vyučovanie informatiky musí byť vedené snahou umoţniť študentom, aby získavali nové vedomosti špirálovite a s mnoţstvom propedeutiky, prostredníctvom 

riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli pouţívať rôzne spôsoby reprezentácie informatického 

obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy) Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. 

 



Študent by mal vedieť vyuţívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, k získavaniu skúseností s informtizáciou reálnej situácie a tvorbou 

informatických modelov. 

 

 Pri výbere úloh je potrebné vyuţívať medzipredmetové vzťahy a prihliadať na predchádzajúce vedomosti a zručnosti ţiakov, ich záujem a schopnosti. 

 

Informatika sa podieľa na rozvíjaní schopností študentov pouţívať medzipredmetové vzťahy, t.j. na vyhľadávanie, spracovanie, uloţenie a prezentáciu 

informácií. Prihliada na predchádzajúce vedomosti a zručnosti ţiakov, ich záujem a schopnosti. 

 

 Pouţitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umoţniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. Viesť 

študentov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má rozvíjať 

študentove funkčné a kognitívne kompetencie, metakognitívne kompetencie a vhodnou voľbou organizačných foriem a metód výučby aj ďalšie kompetencie 

potrebné v ďalšom ţivote, schopnosti kooperácie a komunikácie – spoluprácu v skupine pri riešení problému.  

 

Výber poznatkov je vymedzený tak, aby sa študenti oboznámili so základnými pojmami informatickej vedy pretransformovanými do didaktického systému a 

oboznámili sa s prácou na počítači. Obsah je zameraný na získanie vedomostí a zručností z algoritmizácie, programovania, informačných a komunikačných 

technológií (IKT) v kancelárskom prostredí, v prostredí Internetu a schopnosti vedieť aplikovať IKT v iných predmetoch.  

Študenti sa naučia ovládať prostredie tých počítačových programov, ktoré sú v škole k dispozícii.  Dôraz sa kladie na činnostný spôsob nadobúdania 

poznatkov vedúci k objavovaniu zovšeobecnení a zákonitostí študentmi. 

 

Pri výbere úloh je potrebné vyuţívať medzipredmetové vzťahy a prihliadať na predchádzajúce vedomosti a zručnosti študentov, ich záujem a schopnosti. 

 

Školský vzdelávací program pre predmet informatika je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a s príslušným Štátnym vzdelávacím programom 



 



 

Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby 1 h/týţdeň, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

Škola (názov, adresa) Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 

Radničné námestie 271/8 

052 01  Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu  

Kód a názov študijného odboru 79025 J gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy, 

formy preverovania 

Prierezové témy 

Medzipredmetové vzťahy Názov tematického celku 

Číslo témy, názov témy 

1. tematický celok: Princípy 

fungovania IKT (počet hodín 5) 
100. Bezpečnosť v učebni 

101. Hardware – typy počítačov, 

príslušenstvo 

102. Software – charakteristika 

a rozdelenie, licencie 

103. Štruktúra počítača – V-V 

zariadenia 

104. PC bezpečnosť, antivírusové 

Ţiak má: 

 oboznámiť sa s pravidlami 

bezpečnosti v počítačovej 

učebni 

  vymenovať jednotlivé typy 

počítačov 

 popísať časti hardwaru a ich 

praktické vyuţitie 

 charakterizovať základné 

o diskusia, výklad, práca 

s internetom, tvorba projektu 

 

o frontálne skúšanie, hodnotenie 

samostatne vytvorenej 

prezentácie 

 

Multimediálna výchova 

Finančná gramotnosť 

 

- všetky vyučovacie predmety –  



programy, licencie prídavné zariadenia 

 efektívne vyuţívať operačný 

systém 

 poznať typy OS, programov, 

licencií 

 poznať dôleţitosť 

licencovaných programov 

 poznať spôsoby a moţnosti 

ochrany PC 

 určiť vlastnosti vstupov, 

výstupov a vzťahy medzi nimi 

2. tematický celok: Informácie 

okolo nás (počet hodín 13) 
105. Čo je to informácia. Kódy, 

šifry. Číselné sústavy 

106. Popis pracovnej plochy MS 

Word. Práca s dokumentom 

107. Práca so súborom. 

Formátovanie textu 

108. Formátovanie textu 

109. Vklad objektov do 

dokumentu- WordArt, ClipArt 

110. Práca s obrázkom 

111. Tvorba tabuliek  

112. Charakteristika MS 

PowerPoint 

113. Tvorba snímkov, pridávanie 

textu a objektov 

114. Efekty animácie, časovanie 

115. Pouţitie multimédií – zvuk, 

obrazy. Pouţitie komentárov 

116. Príprava vlastnej prezentácie 

117. Príprava vlastnej prezentácie 

Ţiak má: 

 vysvetliť význam pojmov: 

údaj, informácia, digitalizácia, 

kódovanie, šifrovanie, 

komprimácia 

 ovládať prevody medzi 

dvojkovou a desiatkovou 

sústavou 

 vysvetliť princípy digitalizácie 

v závislosti od typu 

informácie 

 vybrať vhodnú aplikáciu 

v závislosti od typu 

informácie 

 poznať princíp komprimácie 

dát, pouţívať komprimačné 

programy 

 poznať štruktúru MS Word, 

jeho praktické vyuţitie 

(výhody/ nevýhody) 

 formátovať text 

o výklad, práca v skupinách, 

problémové úlohy, analýza 

textov, projektové vyučovanie 

 

o ústne skúšanie 

 

o  realizácia projektu so 

záverečnou obhajobou 

 

mediálna výchova 

osobnostný a sociálny rozvoj 

tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

 

slovenský jazyk, cudzie jazyky 



118. Predvedenie vlastnej 

prezentácie 
 vkladať objekty do textového 

súboru 

 poznať klávesové skratky 

 formátovať obrázok 

 vkladať, formátovať 

a vytvoriť WordArt a vedieť 

 charakterizovať MS 

PowerPoint, jeho praktické 

vyuţitie (výhody/nevýhody) 

 vytvoriť snímky, upravovať 

ich 

 formátovať pozadie snímky 

 vedieť pridávať objekty do 

prezentácie 

 vyuţívať efekty animácie, 

časovanie 

 vyuţívať multimédiá a 

komentáre v prezentácii 

 samostatne vytvoriť 

a odprezentovať  vlastnú 

prezentáciu podľa cieľových 

poţiadaviek 

3. tematický celok: Postupy, 

riešenia problémov, 

algoritmické myslenie (počet 

hodín 6) 
119. Úvod do algoritmizácie, 

pojem problém, algoritmus 

120. Vývojové diagramy 

121. Typy programovacích 

jazykov 

122. Programovací program 

Ţiak má: 

 definovať pojmy: problém, 

algoritmus 

 analyzovať problém 

 navrhnúť alg. riešenie 

problému 

 zapísať algoritmus 

v zrozumiteľnej formálnej 

podobe 

Výklad, diskusia, brainstorming,  

 

Ústne skúšanie 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 



Pascal, štruktúra programu 

123. Príkazy v Pascale, 

jednoduché programy 

124. Premenná  

 riešiť problémy pomocou 

algoritmov 

 zapísať algoritmy v 

programovacom jazyku 

4. tematický celok: Informačná 

spoločnosť (počet hodín 4) 
125. Informatika – vyuţitie, 

zneuţitie a dôsledky 

126. Informatika v rôznych 

oblastiach 

127. Virtuálna realita 

128. Intranet a extranet 

Ţiak má:  

 poznať súčasné trendy IKT, 

ich limity a riziká 

 poznať moţnosti a výhody 

internetového vzdelávania 

Výklad, diskusia, brainstorming,  

 

Ústne skúšanie 

 

 

Environmentálna výchova, 

osobnostný a sociálny rozvoj, 

multimediálna výchova 

 

5. tematický celok: 

Komunikácia prostredníctvom 

IKT (počet hodín 4) 
129. Pojem internet, história 

internetu, základné pojmy 

130. URL, poskytovateľ sluţieb 

131. Sluţby komunikácie – 

moţnosti 

132. Vyhľadávanie na internete 

Ţiak má: 

 vyuţívať sluţby internetu na 

získavanie informácií 

 porovnať rôzne spôsoby 

vyhľadávania informácií 

(index, katalóg) 

 

o práca v skupine, individuálna 

práca pri hľadaní informácií 

na internete, vyuţívanie IKT, 

diskusia, výklad, práca 

s umeleckou literatúrou, 

hodnotenie jazykových 

prejavov spoluţiakov 

 

o didaktický test, ústne skúšanie 

 

 



Učebné zdroje: 

Bellušová, M.-Varga, M.-Zimanová, R.: Informatika pre stredné školy - Algoritmy s Pascalom., Bratislava: SPN, 2002. 

Jašková, Ľ.-Šnajder, Ľ.-Baranovič, R.: Informatika pre stredné školy - Práca s Internetom., Bratislava: SPN, 2001. 

Kalaš, I. a kol.: Informatika pre stredné školy., Bratislava: SPN, 2001. 

Machová, J.: Informatika pre stredné školy - Práca s textom., Bratislava: SPN, 2002. 

Molnár, Ľ.: Programovanie pre 3.ročník gymnázia jazyk Pascal., Bratislava: SPN, 1990. 

Šnajder, Ľ. – Kireš, M.: Informatika pre stredné školy - Práca s multimédiami., Bratislava: SPN, 2005. 

Šnajder, Ľ. a kol.: Informatika pre stredné školy – Práca s internetom., Bratislava: SNP, 2008. 
 

 

 

 

 



M A T E M A T I K A  

Charakteristika predmetu: 

Učebný predmet matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: 

„Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a pouţívať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v kaţdodenných situáciách. Vychádzajúc z 

dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a 

ochotu pouţívať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky) Slovenský jazyk a 

literatúra ako učebný predmet na gymnáziu nadväzuje na učivo základnej školy, pričom ho rozširuje a prehlbuje. Má nezastupiteľné miesto v systéme 

učebných predmetov, pretoţe jeho zvládnutie je predpokladom pre dosahovanie dobrých výsledkov v iných sférach ţivota. Moţno tvrdiť, ţe je základom pre 

všetky učebné predmety.  

 

Ciele a kľúčové kompetencie: 

Ţiaci 

  získajú schopnosť pouţívať matematiku a matematické myslenie vo svojom budúcom ţivote,  

 rozvíjajú svoje logické a kritické myslenie,  

 argumentujú, komunikujú a spolupracujú v skupine pri riešení problému,  

 čítajú s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,  

 vyuţívajú pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh,  

 vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie vrátane samostatnej práce s učebnicou a ďalšími textami, 

  osvoja si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy,  

 spoznajú matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôleţitý nástroj pre spoločenský pokrok.  

 

Hlavným cieľom vyučovania matematiky je, aby ţiak získal schopnosť pouţívať matematiku a matematické myslenie v svojom budúcom ţivote. 

Tomu musí zodpovedať spôsob vyučovania. 

 

Vyučovanie treba viesť tak, aby rozvíjalo logické a kritické myslenie ţiakov, ich schopnosť argumentovať a umoţnilo kaţdému z nich získať 

poznatky objavovaním. Dostatočnú pozornosť a čas treba venovať pouţitiu získaných poznatkov pri riešení reálnych úloh. Zvyšovanie výpočtovej zručnosti a 



automatizácie výpočtov nesmie byť na úkor objavovania, pochopenia a aplikácie získaných poznatkov pri riešení úloh. Dôleţitou súčasťou vyučovania je aj 

vyuţívanie prostriedkov IKT. Pouţitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umoţniť tak sústredenie sa na podstatu 

riešeného problému.  

 aj jeho náplň  

Ţiaka má oboznámiť so základnými matematickými nástrojmi a spôsobmi reprezentácie (vzorce, premenné a funkcie, modely, diagramy, grafy, 

tabuľky), a to predovšetkým prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, má získať skúsenosti s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou 

matematických modelov. Prostredníctvom riešenia úloh by sa mal ţiak oboznamovať aj s príkladmi praktického pouţitia matematiky v súčasnosti aj v 

minulosti.  

 

Ciele a poţiadavky uvedené v predchádzajúcom odseku sa týkajú všetkých ţiakov, bez ohľadu na to, či budú alebo nebudú z matematiky maturovať. 

Maturant v porovnaní so ţiakom, ktorý nebude z matematiky maturovať, má dosiahnuť vyšší stupeň automatizácie výpočtových zručností, pouţívať väčší 

rozsah matematických nástrojov a dosiahnuť vyšší stupeň formalizácie matematických poznatkov (vrátane pouţívania symboliky a odbornej terminológie) a 

abstrakcie.  

 

Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s platnou legislatívou a s príslušným Štátnym vzdelávacím programom. 

 



 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 5 h/týţdeň, spolu 165 vyučovacích hodín 

Ročník prvý 

Škola (názov, adresa) Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 

Radničné námestie 271/8 

052 01  Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu  

Kód a názov študijného odboru 79025 J gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard Metódy a formy, 

formy preverovania 

Prierezové témy 

Medzipredmetové vzťahy Názov tematického celku 

Číslo témy, názov témy 

1. tematický celok: Logika, 

dôvodenie, dôkazy (počet 

hodín23) 

 1. Výroky, hypotézy, pravdi- 

     vostná hodnota výrokov 

 2. Negácia jednoduchých  

výrokov 

Ţiak vie: 

- určiť, či daná vetná konštrukcia 

  je výrokom (vrátane prípadov, 

  keď ide o všeobecný výrok  

  vyjadrený bez pouţitia  

  všeobecných kvantifikátorov) 

- správne vnímať logické spojky 

- výklad, diskusia,  analýza,  

  porovnanie, objavovanie  

  súvislostí, samostatná práca,  

  precvičovanie,  

 riešenie úloh, praktická činnosť,  

 práca v skupine, práca  s  

 literatúrou a internetom, tvorba 

- enviromentálna výchova 

- mediálna výchova 

- ochrana ţivota a zdravia 

- multikulturálna výchova 

- osobnostný a sociálny rozvoj 

- tvorba projektu a prezentačné 

  zručnosti 

- finančná gramotnosť 



 3. Definície, premenné, kon- 

konštanty, výrokové formy 

 4. Kvantifikátory slovné,  

kvantifikované výroky 

 5. Kvantifikátory všeobecné a 

     existenčné, kvantifikované 

     výroky 

 6. Kvantifikované výroky a ich 

      negácia 

 7. Zloţené výroky, logické  

      spojky 

 8. Operácie s výrokmi, pravd. 

hodnota zloţ. výrokov 

 9. Určovanie pravdivostnej  

     hodnoty zloţ. Výrokov 

10. Obrátená a obmenená 

      implikácia 

11. Negácie zloţených výrokov 

12. Negácie zloţených výrokov 

13. Výrokové formuly,  

tautológie 

14. Vyuţitie výrokových formúl 

      pri riešení úloh zo ţivota 

15. Mnoţiny a vzťahy medzi  

       nimi 

16. Operácie s mnoţinami 

17. Intervaly a operácie s nimi 

18. Výrokové formy a mnoţiny 

19. Vennove diagramy 

20. Riešenie úloh s vyuţitím 

       Vennových diagramov 

21. Riešenie úloh zo ţivota 

  v rôznych prostrediach 

- na konkrétnych príkladoch  

vysvetliť rozdiel medzi  

  vylučovacím a nevylučovacím  

  chápaním spojky alebo 

- vysvetliť rozdiel medzi  

implikáciou a ekvivalenciou 

- tvoriť zloţené výroky a zistiť  

  štruktúru a pravdivosť výrokov 

  zloţených z malého počtu  

jednoduchých výrokov pomocou 

  logických spojok 

- utvoriť negáciu výroku pomocou 

  pravidiel pre negáciu základných 

  zloţených výrokov a negáciu 

  jednoduchých kvantifikátorov 

- vysvetliť de Morganove pravidlá 

- dokumentovať pouţitie  

  poznatkov o pravdivosti  

  implikácií a ekvivalencii pri  

  riešení rovníc na konkrétnych  

  príkladoch 

- hľadať chyby v argumentácii 

  a usudzovaní 

- pracovať s jednoduchými návod- 

  mi, odbornými textami a ukáţka- 

  mi nariadení vrátane posúdenia 

  správnosti z nich odvodených 

  tvrdení 

- vysvetliť, kedy na dôkaz neprav- 

nepravdivosti tvrdenia moţno  

  pouţiť protipríklad 

projektu 

 

- frontálne aj individuálne  

  skúšanie, riešenie úloh,  písomné 

  overovanie vedomostí, 

  hodnotenie prezentácií 

  a spracovania poznatkov 
 

 

 

slovenský jazyk (správna stavba viet) 



22. Priamy dôkaz, protipríklad, 

       dôkaz sporom 

23. Kontrolná práca  

- v jednoduchých prípadoch  

  vysloviť kontrapríklad  

  všeobecných tvrdení 

- opísať základné druhy dôkazov 

  a dokumentovať ich príkladmi 

- aplikovať základné druhy  

  dôkazov v jednoduchých  

  prípadoch aj v situáciách  

  beţného ţivota 

2. tematický celok: Čísla, 

premenné a počtové výkony s 

číslami (počet hodín 81) 

24. Číslo, číslica, prepis slovné- 

       ho textu 

25. Princíp pozičnej sústavy 

26. Sčítanie a násobenie v  

pozičnej sústave 

27. Prepis čísla z pozičnej do 

      desiatkovej sústavy 

28. Dvojková sústava 

29. Čísla v starovekom Egypte,  

      Babylone a Ríme 

30. Desatinné čísla 

31. Vedecký zápis čísla 

32. Zaokrúhlená hodnota 

33. Pribliţná hodnota, platná 

      číslica 

34. Zátvorky 

35. Poradie operácií pri  

      výpočtoch 

36. Prirodzené a celé čísla 

37. Racionálne a iracionálne 

Ţiak vie: 

- pouţívať kalkulačku na výpočet 

  číselných výrazov a hodnôt 

  funkcií 

- porovnať dve reálne čísla na     

  úrovni presnosti kalkulačky 

- vyplniť číselné údaje vo  

  formulári vyţadujúcom pouţitie 

  základných počtových operácií 

  a výpočet percent 

- vyuţiť počítanie s mocninami 

  10 (súčin a podiel) 

- pouţívať, prečítať, zapísať,  

sčítať, odčítať, násobiť a deliť  

  čísla zapísané vedeckým  

spôsobom  

- zaokrúhliť (aritmeticky, nahor, 

  nadol) na daný počet platných 

  číslic 

- pouţívať zjednodušené pravidlá 

  na počítanie s pribliţnými 

  číslami 

- vysvetliť odhad chyby súčtu  

- výklad, diskusia,  analýza,  

  porovnanie, objavovanie  

  súvislostí, samostatná práca,  

  precvičovanie, riešenie úloh,  

  praktická činnosť, práca v  

 skupine, práca  s literatúrou  a   

  internetom, tvorba 

projektu 

 

- frontálne aj individuálne skúša- 

  nie, riešenie úloh,  písomné  

overovanie vedomostí, 

  odnotenie prezentácií 

  a spracovania poznatkov 
 

 

- enviromentálna výchova 

- mediálna výchova 

- ochrana ţivota a zdravia 

- multikulturálna výchova 

- osobnostný a sociálny rozvoj 

- tvorba projektu a prezentačné 

  zručnosti 

- finančná gramotnosť 



      čísla 

38. Reálne čísla 

39. Konečný a nekonečný  

periodický desatinný rozvoj 

40. Počítanie s pribliţnými 

      číslami 

41. Zaokrúhľovanie 

42. 1. školská písomná práca 

43. Oprava práce 

44. Percentá, promile a časti  

       celku 

45. Riešenie úloh 

46. Elementárna finančná 

matematika v domácnosti 

47. Pomer, delenie v pomere 

48. Priama úmernosť 

49. Nepriama úmernosť 

50. Jednoduché a zloţené 

      úrokovanie 

51. Úrok, úroková miera 

52. Kontrolná práca 

53. Algebraizácia a modelovanie 

       jednoduchých vzťahov 

54. Výrazy, vzorce, nerovnosti 

55. Slovné a tabuľkové  

prezentácie vzťahov 

56. Definičný obor a obor  

       premenných 

57. Hodnota výrazu 

58. Úprava výrazov, sčitovanie, 

       odčitovanie a násobenie 

59. Riešenie úloh 

  dvoch pribliţných čísel a súčinu 

  presného a nepresného čísla 

- vysvetliť princíp zápisu v  

  pozičnej sústave, prepísať číslo 

  do desiatkovej sústavy 

- vysvetliť princíp sčítania a  

násobenia v dvojkovej sústave 

- pouţívať percentá, trojčlenku, 

  priamu a nepriamu úmernosť 

  a pomer na riešenie  

  jednoduchých úloh (práca s  

  mierkou mapy) 

- posúdiť správnosť tvrdení  

vychádzajúcich z percentuálnych 

  údajov (veľkosť zľavy) 

- riešiť jednoduché úlohy na  

  pravidelné vkladanie alebo 

  vyberanie súm z banky 

- na konkrétnom príklade  

  vysvetliť princíp splácania  

  pôţičky 

- na základe výpočtu úrokovej 

  miery porovnať výhodnosť 

  dvoch pôţičiek 

- dosadiť do vzorca 

- zapísať jednoduché vzťahy  

  opísané slovne pomocou  

premenných, konštánt, rovností 

  a nerovností 

- nájsť všetky riešenia lineárnej 

  rovnice a nerovnice 

- pri riešení konkrétnych rovníc 



60. Úpravy výrazov, delenie 

      výrazov 

61. Riešenie úloh 

62. Rozklad výrazov na súčin 

63. Riešenie úloh 

64. Racionálny lomený výraz 

65. Riešenie úloh 

66. Výrazy s absolútnou hodno- 

       tou 

67. Úpravy výrazov s  

absolútnou hodnotou 

68. Výrazy s odmocninami 

69. Úpravy výrazov s odmocni- 

nami 

70. Úpravy výrazov 

71. Riešenie úloh 

72. Kontrolná práca 

73. Rovnica, ekvivalentné a  

       dôsledkové úpravy 

74. Riešenie lineárnych rovníc 

75. Rovnice s neznámou v 

menovateli 

76. Riešenie rovníc s neznámou 

       v menovateli 

77. Riešenie úloh 

78. 2. školská písomná práca 

79. Oprava 

80. Riešenie nerovníc 

81. Úlohy zamerané na riešenie 

       nerovníc 

82. Riešenie úloh 

83. Rovnice a nerovnice  

  zdôvodniť, ktoré z pouţitých 

  úprav sú ekvivalentné a ktoré 

  neekvivalentné, v prípade  

dôsledkových úprav vykonať  

  skúšku ako súčasť riešenia 

- nájsť všetky riešenia sústavy 

  dvoch lineárnych rovníc s 2 

  neznámymi 

- nájsť všetky riešenia sústavy 

  2 rovníc s 2 neznámymi, ktoré 

  moţno pouţitím dosadzovacej 

  metódy previesť na riešenie 

  rovnice s jednou neznámou 

- z grafu funkcie odčítať veľkosť 

  funkčnej hodnoty a naopak,  

  naznačiť veľkosť funkčnej hod- 

  noty do grafu 

- nájsť pre dané hodnoty  

nezávislých premenných  

  hodnotu závisle premennej, ak je 

  vzťah opísaný vzorcom alebo  

  tabuľkou 

- v jednoduchých prípadoch 

  rozhodnúť, či niektorá z dvoch 

  daných premenných veličín 

  je funkciou druhej z nich 

- zostrojiť graf lineárnej funkcie 

  podľa jej predpisu 

- určiť predpis lineárnej funkcie 

  na základe jej grafu 

- na základe vlastnosti priamej 

  úmernosti zdôvodniť, prečo jej 



v súčinovom tvare 

84. Rovnice a nerovnice a  

podielovom tvare 

85. Rovnice s absolútnou hod- 

      notou 

86. Riešenie úloh s absolútnou 

      hodnotou 

87. Riešenie úloh 

88. Nerovnice s absolútnou 

      hodnotou 

89. Riešenie úloh 

90. Precvičovanie zloţitejších 

      úloh 

91. Rovnice s neznámou pod 

      odmocninou 

92. Riešenie rovníc s neznámou 

      pod odmocninou 

93. Riešenie úloh 

94. Kontrolná práca 

95. Sústava lineárnych rovníc 

      o dvoch neznámych 

96. Riešenie sústavy lineárnych 

      rovníc o dvoch neznámych 

97. Dosadzovacia, sčítacia a  

      porovnávacia metóda 

98. Grafické riešenie sústav LR 

      o dvoch neznámych 

99. Riešenie úloh 

100. Sústavy lineárnych rovníc 

        o viac neznámych 

101. Riešenie sústavy LR 

102. Riešenie úloh 

  grafom je priamka 

- opísať a pomocou grafov  

funkcií interpretovať mnoţinu 

  všetkých riešení dvoch  

  lineárnych rovníc s 2  

  neznámymi, na základe tejto  

  interpretácie opísať prípady,  

  kedy má takáto sústava jedno,  

  ţiadne alebo nekonečne veľa  

  riešení 

- graficky znázorniť na číselnej 

  osi mnoţinu riešení nerovnice 

- nájsť všetky riešenia nerovnice 

- riešiť lineárne nerovnice 

 
 

 



103. Úlohy vedúce k riešeniu 

         lineárnych rovníc 

104. Kontrolná práca          

3. tematický celok: Geometria a 

meranie (počet hodín 21) 

105. Bod, priamka, polpriamka, 

        úsečka, polrovina 

106. Rovnobeţné a rôznobeţné 

        priamky 

107. Uhol, vrchol a rameno uhla 

108. Uhlová miera 

109. Susedné a vrcholové uhly 

110. Súhlasné a striedavé uhly 

111. Os úsečky, os uhla 

112. Kolmé priamky, kolmica 

113. Kontrolná práca 

114. Kruţnica, jej stred,  

polomer a priemer 

115. Kruţnicový oblúk 

116. Riešenie úloh 

117. Dotyčnica ku kruţnici 

118. Kruhový výsek, odsek, 

        medzikruţie 

119. Riešenie úloh 

120. 3. školská písomná práca 

121. Oprava 

122. Trojuholník ostrouhlý,  

          pravouhlý, tupouhlý 

123. Rovnoramenný trojuholník 

124. Rovnostranný trojuholník 

125. Vrchol, strana, výška,  

ťaţnica a ťaţisko trojuh. 

Ţiak vie: 

- rozhodnúť, či sú dva  

  trojuholníky zhodné, alebo  

  podobné 

- vlastnosti zhodnosti a  

  podobnosti pouţiť vo výpočtoch  

  a pri odvodzovaní ďalších  

  vzťahov (výpočet neprístupných  

  dĺţok) 

- odvodiť Pytagorovu a Euklido- 

  ve vety, vypočítať dĺţky i  

  vzdialenosti pomocou týchto 

  viet 

- vysvetliť myšlienku odvodenia 

  vzorcov pre obsah rovnobeţní- 

  ka, trojuholníka a lichobeţníka 

- vysvetliť pomocou priamej 

  úmernosti odvodenie vzorca 

  na výpočet dĺţky kruhového 

  oblúka a obsahu kruhového 

  výseku 

- pouţívať vzorce na výpočet 

  obsahu základných rovinných 

  útvarov vrátane jednoduchých 

  prípadov, keď je potrebné  

  niektoré údaje dopočítať z  

  ostatných údajov 

- vypočítať obsah rovinných  

  útvarov rozloţiteľných na 

- výklad, diskusia,  analýza,  

 porovnanie, objavovanie   

 súvislostí, samostatná práca,  

 precvičovanie, riešenie úloh,  

 praktická činnosť,  práca v 

skupine, práca  s literatúrou 

 a internetom, tvorba projektu 

 

- frontálne aj individuálne  

 skúšanie, riešenie úloh,  písomné  

overovanie vedomostí, 

 hodnotenie prezentácií 

 a spracovania poznatkov 
 

- enviromentálna výchova 

- mediálna výchova 

- ochrana ţivota a zdravia 

- multikulturálna výchova 

- osobnostný a sociálny rozvoj 

- tvorba projektu a prezentačné 

  zručnosti 

- finančná gramotnosť 

 

geografia (mierka) 



126. Kruţnica trojuholníku 

        vpísaná 

127. Kruţnica trojuholníku 

        opísaná 

128. Riešenie úloh 

129. Vrchol, strana a uhlopriečka 

        štvoruholníka 

130. Mnohouholník 

131. Riešenie úloh  

132. Rovnobeţník, kosoštvorec 

133. Obdĺţnik, štvorec 

134. Rovnoramenný lichobeţník 

135. Pravouhlý lichobeţník 

136. Riešenie úloh 

137. Základňa a rameno lich. 

138. Výška rovnobeţníka a  

        lichobeţníka 

139. Pravidelný mnohouholník 

140. Kontrolná práca 

141. Pytagorova veta, Euklidove 

        vety 

142. Riešenie úloh 

143. Goniometria pravouhlého 

        trojuholníka 

144. Riešenie úloh 

145. Riešenie úloh na trojuhol. 

146. Zhodné trojuholníky (vety 

        sss, sus) 

147. Zhodné trojuholníky (vety 

        usu, Ssu) 

148. Podobné trojuholníky 

149. Konštrukcia trojuholníka 

  základné rovinné útvary 

- pribliţne vypočítať obvod a  

 obsah narysovaných trojuhol., 

  n-uholníkov, kruhov a ich častí 

- rozhodnúť o vzájomnej polohe 

  priamky a kruţnice, dvoch 

  kruţníc 

- odvodiť Tálesovu vetu a vyuţiť 

  ju pri jednoduchých  

konštrukčných úlohách 

- pouţiť geometriu pravouhlého 

  trojuholníka na výpočet veľ- 

  kosti jeho uhlov a dĺţok strán 

- geometricky opísať, načrtnúť 

  a narysovať mnoţiny bodov,  

  ktoré majú konštantnú  

vzdialenosť od bodu, priamky,  

  kruţnice, dvoch bodov, dvoch  

  priamok 

- zdôvodniť, prečo tieto mnoţiny 

  majú uvedenú podobu a  

  pouţiť tieto mnoţiny bodov 

  pri riešení jednoduchých  

  konštrukčných úloh 

- vysvetliť myšlienku konštrukcie 

  osi uhla a osi úsečky, kolmice 

  na danú priamku daným bodom  

  (leţiacim na priamke alebo  

  mimo nej) 

- konštruovať základné rovinné 

  útvary, zostrojiť trojuholník 

  určený dvoma stranami a  



        určeného tromi stranami 

150. Konštrukcia troj. určeného 

        dvoma stranami  a uhlom 

        nimi zovretým 

151. Konštrukcia troj. určeného 

        dvoma uhlami a stranou 

152. Kontrolná práca 

153. Mnoţina bodov, ktoré majú 

        konštantnú vzdialenosť 

        od bodu, priamky, kruţnice 

154. Mnoţina bodov, ktoré majú 

        konštantnú vzdialenosť 

        od dvoch bodov, dvoch  

        rovnobeţných priamok, 

        dvoch rôznobeţných 

        priamok 

155. Tálesova veta 

156. Riešenie úloh 

157. Vzájomná poloha kruţnice  

        a priamky 

158. Vzájomná poloha dvoch 

        kruţníc 

159. Riešenie úloh 

160. Kontrolná práca 

161. Opakovanie učiva: kruţnica 

         kruh, oblúk, výsek 

162. Opakovanie učiva:  

trojuholník 

163. Opakovanie učiva:  

rovnobeţník a   

        mnohouholník 

164. 4. školská písomná práca 

  uhlom nimi zovretým, dvoma 

  uhlami a stranou, tromi stranami 

  mi 

- zostrojiť ťaţisko a priesečník 

  výšok trojuholníka 

- zostrojiť kruţnicu do  

  trojuholníka vpísanú aj opísanú 

- zostrojiť dotyčnicu kruţnice 

  v danom bode kruţnice, z  

  daného vonkajšieho bodu 

- na základe rozboru napísať  

  postup konštrukcie 

- uskutočniť konštrukciu danú 

  opisom 
 

 

 



165. Oprava        
 

 

Učebné zdroje: 

Kubáček Z.: Matematika pre 1. ročník gymnázií, 1. časť, SPN, Bratislava, 2009 

Kubáček Z.: Matematika pre 1. ročník gymnázií, 2. časť, SPN, Bratislava, 2010 

Smida J. a kol.: Matematika pre gymnáziá, SPN, Bratislava, 2005 

Hecht T. a kol.: Matematika pre 1. ročník gymnázií a SOŠ, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava, 2006 

 



T E L E S N Á  A  Š P O R T O V Á  V Ý C H O V A  
 

Charakteristika predmetu 

Úlohou kaţdého učiteľa telesnej a športovej výchovy je, aby vychádzajúc z hlavných cieľov s prihliadnutím na rozvoj kompetencií ţiakov, na ich 

vývin, predpoklady, záujmy a podmienky školy vypracoval sám programy vyučovania telesnej a športovej výchovy pre jednotlivé skupiny 

ţiakov, ktoré schvaľuje predmetová komisia telesnej a športovej výchovy, jej vedúci v tejto činnosti pôsobí ako koordinátor. Základnou 

organizačnou formou je 45-minútová vyučovacia hodina a zúčastňujú sa jej všetci ţiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny, prípadne III. 

zdravotnej skupiny (integrované vyučovanie). Ţiaci so zdravotným oslabením, zdravotným postihnutím (III. zdravotná skupina) sa môţu 

vyučovať samostatne v oddelení zdravotnej telesnej výchovy, pričom obsah vyučovania sa realizuje podľa samostatných učebných osnov. 

Kurzové formy výučby sú súčasťou vyučovania predmetu so svojou samostatnou časovou dotáciou. V 1. ročníku absolvujú ţiaci kurz 

pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy (lyţiarsky kurz, snoubordingový kurz), v 2. ročníku kurz pohybových aktivít v 

prírode so zameraním na letné športy (zdokonaľovací kurz plávania, turistický kurz resp. kurz iných športov v prírode). Na formy povinného 

vyučovania nadväzujú rôzne formy nepovinnej telesnej a športovej výchovy za spolupráce s rodičmi a ostatnými učiteľmi školy. 

Rozvíjajúce ciele 

Cieľom vyučovacieho predmetu telesná výchova je poskytnúť ţiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o význame zdravia pre 

jednotlivca o vzťahu športu a zdravia, o pohybovom reţime, hygienických návykoch, pohybovej gramotnosti, o jednotlivých motorických 

schopnostiach, spôsobe ich rozvoja o zručnostiach vedúce k k osvojeniu si športových činností pohybového reţimu. Formovať logické myslenie 

a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie vyuţiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom ţivote. Ţiaci 

získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si telovýchovné a športové názvoslovie, budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce pri 

vykonávaní telovýchovnej činnosti a športu. Ţiaci nadobudnú presvedčenie o uţitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, ţe 

telesná výchova a šport má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných 

princípov ţivota na zemi.     

Špecifickým cieľom predmetu je, aby ţiaci : 

o porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali zodpovednosť za svoje zdravie;  

o vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca; 



o osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým reţimom, s osobným športovým 

výkonom, zdravým ţivotným štýlom a zdravím; 

o vedeli aplikovať a naplánovať  si spôsoby  rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej 

zdatnosti; 

o porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach, pri 

prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení; 

o boli schopní zhodnotiť svoje pohybové moţnosti, zorganizovať  si svoj pohybový reţim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej 

činnosti pre iných;  

o rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej  funkcii športových  činností; 

o osvojili si poznanie a racionálne správanie ako diváci podujatí, organizátori súťaţí, pri poskytovaní prvej pomoci, prekonávaní prekáţok 

v situácii ohrozenia; 

o racionálne jednali pri prekonávaní prekáţok v situáciách osobného a verejného ohrozenia; 

o osvojili si zdravotne orientované cvičenia a vedeli ich vyuţiť v osobnom pohybovom reţime; 

o vedeli vysvetliť metódy a prostriedky rozvoja pohybových zručností s praktickou ukáţkou  ich hodnotenia / testovania / 

o získali teoretické vedomosti a praktické zručnosti z vybraných športových disciplín a vedeli ich uplatniť v ţivotnom štýle 

o osvojili si vykonávanie jednotlivých telesných cvičení a športových činností a dokázali sa premiestniť v rôznom prostredí a teréne / 

Prehľad obsahových štandardov 

- Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a funkcie 

- Vplyv telesnej výchovy a športu na somatický, funkčný a zdravotný stav človeka  

- Kondičná príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia a pohybové hry, športový tréning  

- Základy techniky a taktiky vybraných športových odvetví, odborná terminológia, pravidlá 



- Regenerácia, kompenzácia 

- Poradové cvičenia 

- Hygiena a bezpečnosť pri telesnej výchove a športe, základy prvej pomoci 

- Šport a pobyt v prírode 

 

Popis obsahových štandardov 

Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby  a funkcie 

Učivo prehlbuje poznatky z biológie človeka získané na ZŠ a prispieva k vytvoreniu komplexu poznatkov v oblasti starostlivosti o zdravie. 

Objasňuje pojem  aktívne zdravie  v zmysle zdravej výţivy, otuţovania, nefajčenia, abstinencie, sexuálnej výchovy, účelného naplňovania 

voľného času pohybom a predchádzanie chorobám. 

Vplyv telesnej výchovy a športu  na somatický, funkčný a zdravotný stav človeka   

Téma smeruje k pochopeniu pohybu ako základnej vlastnosti ţivota a vplyvu pohybu na vlastnosti ţivých organizmov vrátane človeka  

a k poznaniu, ţe celkovo nedostatočný rozsah pohybovej aktivity a jednostranný charakter záťaţe ţivotným stereotypom dnešného človeka je 

treba cielene kompenzovať. Obsahuje poznatky potrebné na uvedomelý rozvoj zdatnosti a pohybových zručností, osvojenie zdravotne vhodných 

pohybových činností a návykov (pohybový reţim, stravovanie, pitný reţim pri športe, spôsoby odpočinku a iné). 

Kondičná príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia a pohybové hry, športový tréning 

Okruh zahŕňa súbor praktických zručností a poznatkov zameraných na rozvoj obratnosti, sily, rýchlosti, vytrvalosti a vzťahu všeobecnej prípravy  

na tréningový proces. Učivo zahŕňa rôzne cvičenia zamerané na prípravu organizmu pred pohybovou činnosťou, rýchlostne silové a vytrvalostné 

cvičenia napomáhajúce rozvoj pohyblivosti kĺbov, správne drţanie tela v rôznych polohách, cvičenia motivačné, tvorivé psychomotorické, 

cvičenia na kaţdý deň  s náradím aj bez náradia,  v štandardných podmienkach športových zariadení v prírode. Ţiaci si osvojujú potrebnú 

terminológiu a  prostriedky komunikácie, zásady rozvoja aerobickej a svalovej zdatnosti, pohybových zručností a zásady športového tréningu. 

 



Základy techniky a taktiky vybraných športových odvetví , odborná terminológia, pravidlá 

Téma je zameraná na osvojenie základných pohybových štruktúr vybraných športových odvetví. Súčasťou je rozvíjanie estetického vnímania 

a estetického prejavu ţiakov, pohybovej pamäte a kreativity (gymnastika, tance), rozvoj špeciálnych pohybových schopností a   celkovej telesnej 

zdatnosti (atletika, športové hry) K základnému učivu patria aj úpoly,  zručnosti a  poznatky nevyhnutné na sebaobranu. Súbeţne si ţiaci 

osvojujú príslušnú športovú terminológiu a komunikačné prostriedky, zásady a základné pravidlá jednotlivých športov  a súťaţí. Obsah tvoria aj 

vybrané otázky z histórie, etiky telesnej výchovy a športu, fair–play konania, popularity športového odvetvia. Dôleţité sú zdravotné aspekty 

pohybu v rôznych klimatických podmienkach.        

Regenerácia, kompenzácia 

Učivo je súčasťou ktoréhokoľvek tematického celku , tvorí súčasť úvodnú, prípadne záverečné časti hodín. Kompenzačné a regeneračné cvičenia 

pomáhajú adaptácii na odborný výcvik a na budúce povolanie a kompenzuje moţnosť jednostranného zaťaţenia v školských a pracovných 

činnostiach. Zahŕňa cvičenia vyrovnávacie, cvičenia na správne drţanie tela, dychové a relaxačné cvičenia a techniky, rytmickú gymnastiku,  

a iné kontroly účinnosti jednotlivých cvičení. Upozorňuje na nevhodné cvičenia vzhľadom na  vek, pohlavie, ochranu pohybového aparátu a pod. 

Ţiaci si osvojujú správne cvičebné návyky, metódy, postupy vykonávania  jednotlivých cvičení a súborov, chápu ich funkciu. 

Poradové cvičenia 

Tieto cvičenia sa vyuţívajú na  účelnú organizáciu práce a zvýšenie účinnosti telovýchovného procesu (nie sú samoúčelné). Získané pohybové 

zručnosti sa spájajú so správnym drţaním tela, estetikou pohybového prejavu a formovaním uvedomelej disciplíny. Predpokladom ich správneho 

výkonu je znalosť základných telovýchovných pojmov a názvosloví. 

Hygiena  a bezpečnosť  pri telesnej výchove a športe, základy prvej pomoci 

Téma spája hygienické otázky so zabránením  úrazu a spoločne významne ovplyvňujú bezpečnosť a účinok telesného cvičenia. Hygienické 

zásady sa týkajú  osobnej hygieny ţiaka  aj hygieny cvičenia, tréningu, telovýchovného prostredia. V osobnej hygiene je treba zdôrazniť miesto 

telovýchovných aktivít v ţivotospráve človeka z hľadiska rytmu práce a odpočinku (biologické rytmy). Ţiaci si osvoja prostriedky aktívneho 

a pasívneho odpočinku aj  v súvislosti  s najvýznamnejšími faktormi príčin úrazov, učia sa poskytovať prvú pomoc. 

 

 



Šport a pobyt v prírode. 

Téma zoznamuje ţiakov nielen so základnými pravidlami správania pri športe a pobyte v prírode, ale aj s prístupmi k plánovaniu a organizovaniu 

týchto činností. Zahŕňa rôzne pohybové činnosti a aktivity vykonávané v prírode (napr. chôdza, beh, zimné športy), poznatky a návyky týkajúce 

sa orientácie v prírode, ochrany flóry  a fauny a zdrojov pitnej vody, zásady bezpečnosti a dodrţiavania právnych noriem.  

 

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

- vytvoriť si ucelenú predstavu o ľudskom organizme ako celku z hľadiska stavby a funkcie, poznať zásady správnej ţivotosprávy v zmysle 

aktívneho zdravia a zdravého ţivotného štýlu, 

- prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej 

zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia, 

- splniť poţiadavky všeobecnej pohybovej výkonnosti a ovládať cvičenia zodpovedajúce jeho psychomotorickým predpokladom tak, aby im 

bol schopný samostatne realizovať v primeraných podmienkach, 

- aktívne ovládať základné techniky a taktiky vybraných športových odvetví a rozumieť odbornej terminológii pohybových činností, 

uplatňovať zásady účelnej organizácie telovýchovných aktivít, 

- vytvoriť si predpoklady pre transfer získaných zručností do pracovnej motoriky a ovládať kompenzačné cvičenia regeneráciou telesných 

a duševných síl vzhľadom na poţiadavky budúcej profesie, 

- uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov, 

- prejavovať zmysel pre fair-play, kolektívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc, najmä jednotlivcom handicapovaným či menej pohybovo 

nadaným, ovládať a dodrţiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte 

v prírode poznatky z ochrany a tvorby ţivotného prostredia.    

 



Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete telesná výchova vyuţívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

8. sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (pohybová ukáţka, video, text, hovorené slovo) tak, aby kaţdý kaţdému porozumel, 

9. vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

10. kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

11. správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

12. rozvíjať prácu v kolektíve, v druţnej a priateľskej atmosfére, 

13. osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

14. hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

15. rozpoznávať problémy v priebehu ich telovýchovného vzdelávania vyuţívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu 

k dispozícii (pozorovanie experimentovanie a pod.), 

16. vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich telovýchovnom vzdelávaní, 

17. hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ 

doteraz pouţívané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

18. korigovať nesprávne riešenia problému, 

19. pouţívať osvojené metódy riešenia pohybových problémov aj v iných oblastiach vzdelávania ţiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto 

oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

20. získavať informácie v priebehu ich telovýchovného a športového vzdelávania vyuţívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 

v danom okamihu k dispozícii, 



21. zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové 

poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

22. formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich telovýchovného a športového vzdelávania vyuţívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

23. preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za ţivotné prostredie alebo stav 

spoločnosti ako celku.  

 

Metódy a formy práce 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania telesnej výchovy majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností, motorických schopností, 

pohybových zručností, podporovať ich cieľavedomosť, vytrvalosť, húţevnatosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 

vyučovania, pri ktorých vystupuje ţiak ako aktívny subjekt v procese výučby a ma moţnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ má 

povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť ţiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho telovýchovné a športové aktivity. 

V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intropersonálne, 

spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti vyuţívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom. Preto je tento 

predmet dôleţitou súčasťou praktického i teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania učiva, 

riešenie úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umoţňujú spájať a vyuţívať poznatky z viacerých 

časti učiva v rámci medzi predmetových vzťahov. Predmet telesná výchova úzko súvisí s predmetmi potraviny a výţiva, technológia, ekológia, 

vyuţíva nadobudnuté vedomosti z biológie a fyziky. 

Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe, podľa pripravených tabuliek športových výkonov 

, kritérií zvládnutia pohybových zručností a dosiahnutej úrovne pohybových schopností. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia 

tohto školského vzdelávacieho programu. Pouţijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.   

 

Členenie predmetu  

Vzdelávanie v predmete telesná a športová výchova je rozdelené do štyroch hlavných modulov, zahrňujúcich základné vedomosti o zdraví, 

pohybe, výţive, o význame pohybových 



aktivít pre udrţanie zdravia, prevencii ochorení, zdravotných rizík, športovej činnosti, pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti, ţivotnom štýle. 

Výstupom by mala byť pohybová kompetencia s integrovaným pohľadom na pohyb, športovú činnosť, zdravie a starostlivosť o neho v 

praktickom ţivote. 

 

Hlavné moduly 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý ţivotný štýl 

3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

4. Športové činnosti pohybového reţimu 



 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 2 h/týţdeň, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník Prvý - dievčatá 

Škola (názov, adresa) Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 

Radničné námestie 271/8 

052 01  Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho programu  
Kód a názov študijného odboru 79025 J gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

 



Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ţiak má: 

 

Metódy a formy, 

formy preverovania 

Prierezové témy 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Názov tematického celku 

Číslo témy, názov témy 

1. tematický celok: Všeobecné 

poznatky a diagnostika/4 hod/ 

1. Ciele, úlohy TSV, organizácia, 

informácia o hodnotení a klasifikácií, 

nástupové tvary, poučenie 

o bezpečnosti 

2. Testy VPV 

3. Testy VPV 

4. Testy VPV 

 

 poznať ciele, úlohy, štruktúru TEV, 

informovať o hodnotení a 

klasifikácií, poznať zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia na 

hodinách TEV 

 dosahovať čo najvyššiu pohybovú 

výkonnosť v testoch 

 dosahovať čo najvyššiu pohybovú 

výkonnosť v testoch 

 dosahovať čo najvyššiu pohybovú 

výkonnosť v testoch 

 

 výklad, vysvetľovanie, 

diskusia,  práca 

v skupine,  

 

 

  testovanie 

 

 testovanie 

 

 testovanie 

 

 

OŢaZ 

 

OaSR 

 

EnvV, 

 

MultiV, 

 

MedV, 

 

TvP, 

FinG 

OaSR 

2. Tematický celok: Florbal /12 hod./ 

5. Ciele, úlohy, základné pravidlá, 

oboznámenie sa s náčiním, náradím, 

ihriskom, HČJ - dribling, vedenie 

loptičky, prihrávky 

6. Zápasy, hra medzi druţstvami 

7. Prihrávanie a spracovanie prihrávky 

na mieste, po pohybe, v pohybe, 

herné cvičenia na rozvoj 

florbalových zručností 

8. Zápasy, hra medzi druţstvami 

9. Nácvik a zdokonaľovanie HČJ vo  

 poznať ciele, úlohy, základné 

pravidlá, oboznámiť sa s náčiním, 

náradím, ihriskom, zvládnuť 

vedenie florbalovej loptičky, 

dribling, prihrávky  

 získať zápasovú prax, upevniť 

špeciálne zručnosti v florbalovom 

zápase 

 zvládnuť techniku prihrávky, 

vedenia loptičky, spracovania 

loptičky, vedieť spracovať 

prihrávku 

  získať zápasovú prax, upevniť 

 vysvetľovanie,, 

diskusia, skupinová 

práca ţiakov  

 

   ukáţka a pozorovanie 

  skupinová práca 

ţiakov 

  Individuálne 

hodnotenie 

 skupinová práca 

ţiakov 

 ukáţka, metóda 

V spolupráci s etickou 

výchovou formovať 

pozitívny vzťahy k 

starostlivosti o vlastné 

zdravie a hygienu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

florbale - dribling, vedenie loptičky, 

prihrávka, spracovanie „ťaţkých“ 

loptičiek 

10. Zápasy, hra medzi druţstvami 

11. Streľba - nácvik forhend, bekhend, 

ťahom, priklepnutím, zápästím, 

golfovým úderom 

12. Zápasy, hra medzi druţstvami 

13. Herné cvičenia na rozvoj streleckých 

zručností 

14.  Zápasy, hra medzi  druţstvami 

15. Herné kombinácie zaloţné na 

princípe - prihraj a beţ, 

nahadzovanie 

16. Záverečné vyhodnotenie TC - zápasy 

 

špeciálne florbalové zručnosti 

v zápase 

 zvládnuť techniku vedenia loptičky, 

prihrávky, driblingu, spracovania 

loptičky 

 získať zápasovú prax, upevniť 

špeciálne florbalové zručnosti 

v zápase 

 zvládnuť techniku streľby 

forhendom, ťahom, priklepnutím, 

golfovým úderom 

 získať zápasovú prax, upevniť 

špeciálne florbalové zručnosti 

v zápase 

 zvládnuť techniku streľby v rôznych 

situáciách 

 získať zápasovú prax, upevniť 

špeciálne florbalové zručnosti 

v zápase  

 osvojiť si techniku zákl. herných 

kombinácií, nahadzovania 

 získať zápasovú prax, upevniť 

špeciálne florbalové zručnosti 

v zápase 

 

praktického cvičenia,  

individuálna práca 

ţiakov 

 individuálne 

hodnotenie 

 praktická ukáţka 

 slovná inštruktáţ, 

 metóda praktického 

cvičenia 

 metóda praktického 

cvičenia 

 skupinové cvičenie 

 praktická ukáţka, 

slovná inštruktáţ 

 metóda praktického 

cvičenia, skupinová 

práca ţiakov 

 testovanie 

 

 

OŢaZ 

 

OaSR 

 

EnvV, 

 

MultiV, 

 

MedV, 

 

FinG 

 

OaSR 

V spolupráci s etickou 

výchovou rozvíjať 

slušné správanie 



3. Tematický celok: Bedminton /6 

hod/ 

17. Ciele, úlohy, základné pravidlá, 

oboznámenie sa s náčiním, náradím, 

ihriskom, drţanie rakety, odbíjanie 

na mieste 

18. Základné údery bekhend, forhend-

nácvik 

19. Odbíjanie cez sieť v pohybe 

 

20. Zápasy - dvojhry 

21. Nácvik podania, smečovania 

 

22. Zápasy, štvorhry, vyhodnotenie TC  

 

 poznať ciele, úlohy, základné pravidlá, 

zvládnuť drţanie rakety, vedieť odbíjať 

na mieste 

 

 

 zvládnuť základné údery bekhendom, 

forhendom  

 vedieť odbíjať v pohybe 

 

 získať zápasovú prax 

 vedieť podať, zvládnuť smečovanie 

 

  vedieť uplatniť HČJ v hre  

 vysvetľovanie,, 

diskusia, skupinová 

práca ţiakov  

 

 praktická ukáţka 

 individuálna práca 

ţiakov 

 metóda praktického 

cvičenia 

 individuálna práca 

ţiakov 

 metóda praktického 

cvičenia 

 individuálna práca 

ţiakov 

 

OŢaZ 

 

OaSR 

 

EnvV, 

 

MultiV, 

 

MedV, 

FinG 

OaSR 

 

V spolupráci s etickou 

výchovou rozvíjať 

slušné správanie 

4. Tematický celok: /stolný tenis /6 

hod/ 

23. Základné pravidlá, správne drţanie 

rakety, úvodné zápasy 

24. Odbíjanie v pohybe - bekhend, 

forhend 

25. Zápasy - dvojhra 

26. Nácvik podania 

27. Smečovanie - nácvik, bekhend, 

forhend 

28. Zápasy - dvojhry, štvorhry 

Vyhodnotenie TC 

 

 poznať ciele, úlohy, základné pravidlá, 

zvládnuť drţanie rakety 

 

 naučiť sa odbíjať v pohybe 

 

 získať zápasovú prax 

 naučiť sa podávať 

  naučiť sa smečovať bekhendom, 

forhendom  

 vedieť uplatniť HČJ v hre 

 

 

  práca v skupine,  

 individuálna práca 

ţiakov 

 slovná inštruktáţ, 

metóda praktického 

cvičenia, skupinová 

práca ţiakov 

 skupinová práca 

ţiakov 

 skupinová práca 

ţiakov 

OŢaZ 

 

OaSR 

 

EnvV, 

 

MultiV, 

 

MedV, 

 

FinG 

 

OaSR 

5. Tematický celok: Volejbal /10 hod/ 

29. Ciele, úlohy, základné pravidlá, 

 poznať ciele, úlohy, základné pravidlá 

 naučiť základné pohyby hráča pri 

 vysvetľovanie,, 

diskusia, skupinová 

OŢaZ 

 



úvodné zápasy 

30. Základný streh, technika odbíjania 

lopty prstami, bagrom aj po pohybe; 

31. Odbitie lopty prstami, obojruč zdola, 

aj po pohybe – zdokonaľovanie 

32. Zápasy, hra medzi druţstvami 

33. Podanie zdola, zhora, nahrávka - 

nácvik, 

34. Zápasy, hra medzi druţstvami 

35.  Podanie zhora, útočný úder – nácvik 

36. Zápasy, hra medzi druţstvami 

37. Nahrávka, útočný úder – 

zdokonaľovanie 

38. Zápasy, hra medzi druţstvami, 

vyhodnotenie TC 

volejbale, zvládnuť techniku odbíjania 

lopty prstami, bagrom  

 naučiť techniku odbíjania lopty obojruč 

zdola, zdokonaliť odbitie lopty prstami 

 upevniť špeciálne volejbalové 

zručnosti, získané v zápase 

 naučiť techniku nahrávky lopty, naučiť 

správne techniku podania zdola, zhora 

 upevniť špeciálne volejbalové 

zručnosti, získané v zápase 

  naučiť techniku podania zhora a 

útočného úderu  

 upevniť špeciálne volejbalové 

zručnosti, získané v zápase 

 zdokonaliť techniku útočného úderu 

a nahrávky  

 upevniť špeciálne volejbalové 

zručnosti, získané v zápase 

 

 

práca ţiakov  

 individuálna práca 

ţiakov 

 individuálna práca 

ţiakov 

 individuálna práca 

ţiakov 

 skupinová práca ţiakov 

 skupinová práca 

ţiakov, slovná 

inštruktáţ, metóda 

praktického cvičenia 

 skupinová práca ţiakov 

 

OaSR 

 

EnvV, 

 

MultiV, 

 

MedV, 

 

FinG 

 

OaSR 

V spolupráci s etickou 

výchovou formovať 

pozitívny vzťahy k 

starostlivosti o vlastné 

zdravie a hygienu 

 

6.  Tematický celok: Basketbal /10 

hod/ 

 

39. B.-Ciele, úlohy, základné pravidlá, 

úvodné zápasy 

40. Herné činnosti jednotlivca  

prihrávky, dribling, dvojtakt, streľby 

41. Uvoľňovanie sa bez lopty s loptou – 

nácvik 

42. Zápasy, hra medzi druţstvami 

 oboznámiť sa so základnými 

pravidlami hry 

 oboznámiť sa so základnými HČJ - 

dribling, prihrávanie, dvojtakt, streľba 

 vedieť pouţívať viacero spôsobov 

uvoľňovania sa bez lopty, s loptou 

 upevniť špeciálne basketbalové 

zručnosti získané v zápase 

 naučiť správnu techniku streľby 

jednoručne na kôš  

 slovná inštruktáţ, 

metóda praktického 

cvičenia, skupinová 

práca ţiakov 

 skupinová práca ţiakov 

 vysvetľovanie,, 

diskusia, skupinová 

práca ţiakov  

OŢaZ 

 

OaSR 

 

EnvV, 

 

MultiV, 

 

MedV, 

 



43. Streľba na kôš - nácvik, streľba spod 

koša odrazom od dosky, z miesta, po 

dvojtakte,  

44. Zápasy, hra medzi druţstvami 

 

45. HČJ - bránenie hráča bez lopty, 

s loptou, zónový obranný systém 

46. Zápasy, hra medzi druţstvami 

 

47. Kontrola vybraných HČJ, dribling, 

dvojtakt, streľba 

48. Záverečné vyhodnotenie TC - zápasy 

 upevniť špeciálne basketbalové 

zručnosti získané v zápase 

 naučiť sa brániť hráča bez lopty ,s 

loptou, naučiť sa správne  

  upevniť špeciálne basketbalové 

zručnosti získané v zápase 

 vedieť čo najšikovnejšie vykonať 

HČJ 

 dosahovať čo najvyššiu pohybovú 

výkonnosť v testoch 

 

 individuálna práca 

ţiakov 

 

FinG 

 

OaSR 

V spolupráci s etickou 

výchovou formovať 

pozitívny vzťahy k 

starostlivosti o vlastné 

zdravie a hygienu 

 

7. Tematický celok: Hádzaná /6 hod/ 

 

49..H. -Ciele, úlohy, základné pravidlá, 

úvodné zápasy 

50. Herné činnosti jednotlivca, hráčske 

funkcie v hádzane 

51. Bránenie hráča bez lopty, s loptou, 

obranný systém 0:6, 1:5, útočný 

systém 1:5, 2:4 

52. Zápasy, hra medzi druţstvami 

53. Streľba z priestoru krídla, spojky, 

pivota, ÚK - hoď a beţ, zakladanie 

rýchleho protiútoku brankárom 

54. Záverečné vyhodnotenie TC - 

zápasy 

 oboznámiť sa so základnými 

pravidlami hry, získať zápasovú prax 

 oboznámiť sa so základnými HČJ -  

prihrávanie, dribling, trojskok, streľba, 

poznať základné hráčske funkcie 

v hádzanej 

 vedieť brániť hráča bez lopty s loptou, 

vedieť zaujať obranné postavenie pri 

hre 0:6,1:5.2:4 

 upevniť špeciálne získané hádzanárske 

zručnosti v zápase 

 naučiť správne techniku streľby z 

priestoru krídla, spojky, pivota, ÚK - 

hoď a beţ, kriţovanie 

 upevniť špeciálne pohybové zručnosti 

tematického celku hádzaná 

 slovná inštruktáţ, 

metóda praktického 

cvičenia, skupinová 

práca ţiakov 

 skupinová práca ţiakov 

 

OŢaZ 

 

OaSR 

 

EnvV, 

 

MultiV, 

 

MedV, 

 

FinG 

 

OaSR 

V spolupráci s etickou 

výchovou formovať 

pozitívny vzťahy k 

starostlivosti o vlastné 

zdravie a hygienu 



8.Tematický celok: Gymnastika /6 

hod/ 

55.Ciele, úlohy, zistenie pohybovej 

úrovne, základné kotúle 

 

 

56. Základné stojky- lopatky, hlava, 

ruky 

 

57.Kondičné posilňovanie- kruhový 

tréning 

58. Kondičné posilňovanie- kruhový 

tréning 

 

59. Preskoky - kôň, švédska debna, 

skrčmo, roznoţmo, letmo 

60. Hrazda, výmyk - nácvik 

,kontrola a vyhodnotenie TC 

 

 

 

 poznať ciele, úlohy                                  

nacvičiť techniku kotúľa vpred, vzad, 

znoţmo, roznoţmo a zlepšiť 

koordináciu pohybov 

 nacvičiť stoj - lopatky, hlava, ruky, 

zdokonaliť správnu polohu tela 

 

 

 zvládnuť správnu techniku jednotlivých 

cvičení, naučiť sa správne dýchať 

 zvládnuťsprávnu techniku jednotlivých 

cvičení, naučiť sa správne dýchať 

 osvojiť si techniku preskoku cez 

prekáţku skrčmo a roznoţmo 

 naučiť výmyk na hrazde,  zvládnuť 

jednotlivé techniky preskokov 

 

 skupinová práca ţiakov, 

slovná inštruktáţ, metóda 

praktického cvičenia 

 slovná inštruktáţ, ukáţka, 

metóda praktického 

cvičenia, skupinová práca 

ţiakov 

 slovná inštruktáţ, ukáţka, 

metóda praktického 

cvičenia, skupinová práca 

ţiakov 

 slovná inštruktáţ, ukáţka, 

metóda praktického 

cvičenia, skupinová práca 

ţiakov 

 

OŢaZ 

 

 

OaSR 

 

EnvV, 

 

MultiV, 

 

MedV, 

 

TvP, 

FinG 

OaSR 

V spolupráci s etickou 

výchovou formovať 

pozitívny vzťahy k 

starostlivosti o vlastné 

zdravie a hygienu 

9.Tematický celok: BOWLING /2 

hod/ 

61. Organizácia, ciele, úlohy, 

oboznámenie sa s náradím, 

ihriskom, správny  postoj, 

drţanie gule, prvé pokusy 

62. Organizácia- rozdelenie do 

druţstiev, riadená hra, turnaj 

 

 poznať ciele, úlohy, základné 

pravidlá, oboznámiť sa s náčiním, 

náradím, ihriskom, zvládnuť 

správny postoj, drţanie gule 

 vedieť, získať špeciálne zručnosti v 

hre bowlingu 

 ukáţka, metóda 

praktického cvičenia,  

 

 slovná inštruktáţ, 

ukáţka, metóda 

praktického cvičenia 

OŢaZ FinGTvP 

MedVOaSR 

MultiV,EnvV,, 

V spolupráci s etickou 

výchovou formovať 

pozitívny vzťahy k 

starostlivosti o vlastné 

zdravie a hygienu 



 

10. Tematický celok:Plávanie /4 

hod/ 

 

63.Plavecký spôsob - prsia, poloha 

tela, práca paţí, dolných 

končatín, dýchanie, súhra 

64.Plavecký spôsob - kraul, poloha 

tela, práca paţí, dolných 

končatín, dýchanie, súhra   

Vyhodnotenie vyučovania TSV 

65. Plavecký spôsob - znak, poloha 

tela, práca paţí, dolných 

končatín, dýchanie, súhra 

66.Zdokonaľovanie plaveckých 

spôsobov prsia, kraul, znak, 

záverečné vyhodnotenie 

predmetu TSV 

 

 

 osvojiť si správnu polohu tela; 

zvládnuť techniku práce paţí, 

dolných končatín, dýchania 

 

 osvojiť si správnu polohu tela; 

zvládnuť techniku práce paţí, 

dolných končatín, dýchania  

 

 osvojiť si správnu polohu tela; 

zvládnuť techniku práce paţí, 

dolných končatín, dýchania  

 osvojiť, zdokonaliť si správnu  

techniku plaveckých spôsobov, 

prsia, kraul, znak 

 slovná inštruktáţ, 

ukáţka, metóda 

praktického cvičení 

 

 slovná inštruktáţ, 

ukáţka, metóda 

praktického cvičenia  

 

 slovná inštruktáţ, 

ukáţka, metóda 

praktického cvičenia 

 slovná inštruktáţ, 

ukáţka, metóda 

praktického cvičenia 

 

 

 

OŢaZ OaSR EnvV, 

MultiV, MedV, 

TvP, FinG OaSR 

 

 

 

 

 

 

V spolupráci s etickou 

výchovou formovať 

pozitívny vzťahy k 

starostlivosti o vlastné 

zdravie a hygienu 

 

 

 



 

Katolícka náboţenská výchova 
 
 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  
 

Úlohou povinne voliteľného predmetu katolícka náboţenská výchova je podporovať hodnotovú orientáciu ţiakov tak, aby bola prínosom pre ich osobnostný a 

sociálny rozvoj. Predmet ponúka prístup k biblickému posolstvu a kresťanskej tradícii a tým rozvíja a podporuje základné predpoklady kresťanských 

ţivotných postojov a konania. Náboţenská výchova nevyţaduje prijatie viery, ale garantuje autenticitu výučby náboţenstva, ktoré sa odovzdáva ako katolícke. 

Z toho vyplýva, ţe ciele a obsah tohto predmetu sú určené Katolíckou cirkvou. 

Náboţenská výchova má predovšetkým formatívny charakter a napomáha rozvoju kľúčových kompetencií (kompetencie k učeniu sa, kompetencie k riešeniu 

problémov, komunikačné kompetencie, sociálne a interpersonálne kompetencie, existenciálne kompetencie) ţiakov.  

Výchovný proces je prispôsobený kognitívnemu a psycho-sociálnemu vývinu adolescentov a vyuţíva aktívne metódy výučby. 
 
 

CIELE PREDMETU  
 

Ţiaci  

 si osvoja postoj hľadania zmyslu a transcendentnosti človeka, 

 rozvíjajú svoju religiozitu na základe poznania viery Cirkvi, 

 pristupujú tvorivo a zodpovedne k riešeniu aktuálnych etických problémov na základe učenia Cirkvi, 

 vedia obhájiť trvácu hodnotu biblického posolstva v ľudskej kultúre, 

 nadobudnú identitu otvorenú na “inakosť”, schopnú viesť dialóg, 

 poznajú historické súvislosti európskeho kresťanstva , 

 zaujmú vlastné stanovisko k inými konfesiám, náboţenstvám a svetonázorom, 

 zhodnotia potrebu náboţenstva pre svoj ţivot, 

 dozrievajú v hodnotách, ktoré sú v súlade s evanjeliom a smerujú k všeobecnému dobru. 

 

METÓDY 

- výklad 

- diskusia 

- motivačný rozhovor 

- demonštrácia 

- rozprávanie 



- manipulácia s predmetmi 

- riešenie problému 

- situačná metóda 

- simulácia 

- kooperatívne vyučovanie 

 

 

 

1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl (vyššie stredné vzdelávanie) 
2 hodiny týţdenne/66 hodín ročne 

 

Ročníková téma:  VZŤAHY A ZODPOVEDNOSŤ 

Ročníkový cieľ: Spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu. Uvedomiť si dôleţitý význam rozhodnutia pre vlastný svetonázorový postoj. 

V trojičnom rozmere budovať ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu ţivota. Prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie. 

 

 

 
Výkonový štandard Obsahový štandard Prierezov

é témy 

Medzipred

metové 

vzťahy 

1. Hľadanie cesty 

1- 2       oceniť dôleţitosť správnej komunikácie pre medziľudské vzťahy a jej foriem 

3            charakterizovať trojrozmernosť človeka 

4 - 5       posúdiť význam hľadania zmyslu ţivota človekom v kontexte kresťanského učenia 

6 - 7       zdôvodniť potrebu náboţenstva 

7 - 8       rozlíšiť prirodzené náboţenstvo a zjavené náboţenstvo 

9            vyjadriť postoj katolíckej cirkvi k svetovým náboţenstvám 

10 – 11  opakovanie 1. celku 

Ţiak objavuje zmysel ţivota. 

Spoznávanie trojrozmernosti človeka: telo, duša, 

duch. 

Analyzovanie komunikácie a jej foriem 

z pohľadu ţiaka. 

Formovanie pohľadu ţiaka na svetové 

náboţenstvá a medzináboţenský dialóg. 

OSR 

MKV 

MV 

 

DEJ 

 

2. Boh v ľudskom svete 

12 – 13  definovať Sväté písmo a pojem Boţieho zjavenia 

13 – 16  opísať dejiny Izraela ako dejiny spásy 

 17          poukázať na vieru ako na odpoveď Bohu 

 18          uviesť iné príklady ľudskej skúsenosti zdieľania Boha s človekom 

 19          opísať odovzdanie Dekalógu Mojţišovi 

 20          zdôvodniť potrebu formovania svedomia a jeho vplyv na morálne rozhodnutia 
 21 – 22  opakovanie 2. celku 

Oboznamovanie ţiaka so zjavením a Svätým 

písmom. 

Objavovanie zjavenia Boha v biblických 

dejinách a prijatie právd viery ţiakmi. 

Opakovanie Dekalógu a formovanie svedomia 

ţiakov.  

 

MV 

OSR 

TPPZ 

 

 

DEJ 

NOS 

3. Byť človekom  



23 – 24    obhájiť dôstojnosť ľudskej osoby 

25          opísať obdobie, krajinu spätú so ţivotom Jeţiša Krista 

26 – 27  obhájiť historickosť a Boţstvo Jeţiša Krista 

28 – 29  vyjadriť stručne tajomstvo osoby Jeţiša Krista podľa učenia Cirkvi 

29 – 30  vysvetliť dôleţitosť zmŕtvychvstania pre kresťanstvo 

 30 – 31    charakterizovať úlohu a postavenie Jeţišovej Matky 
 32 – 33    opakovanie 3. celku 

Spoznávanie ľudskej osoby. 

Skúmať pôvod dôstojnosti človeka v jeho 

stvorení. 

Ţiaci overujú historickosť Jeţiša Krista. 

Hľadanie ponímania Jeţiš Krista v evanjeliách 

a objavovanie Jeţišovho Boţstva. 

Prehĺbenie vedomostí o Panne Márii - Jeţišovej 

Matke. 

 

OSR 

OŢZ 

MKV 

EV 

 

 

DEJ 

4. Na ceste k osobnosti – šance a riziká 

34          uviesť príklady zrelej osobnosti, 

35 – 36  zdôvodniť negatívne vplyvy na dozrievanie osobnosti ako napr.  drogy,  gemblérstvo..., 

37 – 38  charakterizovať obsah 8. Boţieho prikázania, vplyv médií, reklám na ţivot človeka, 

39          vysvetliť pojem hriech, 

40          rozlíšiť ľahký a ťaţký hriech, 

41          opísať časti sviatosti zmierenia, 

42          zdôvodniť zmysel  osobného prijímania tejto sviatosti 
43 – 44  opakovanie 4. celku 

Ţiaci spoznávajú a analyzujú zdravú a zrelú 

osobnosť. 

Skúmanie vývoja osobnosti a negatívnych 

vplyvov na vývoj – závislosti. 

Diskusia o vplyve médií na človeka – 8. Boţie 

prikázanie. 

Prehĺbenie vedomia o hriechu, jeho dôsledkoch 

a sviatosti zmierenia, ako prostriedku proti 

hriechu. 

 

 

OSR 

MV 

 

 

NOS 

5. Boh a človek 

46 – 47  vysvetliť súvis medzi zmyslom ţivota a hodnotou vzťahov 

48          opísať chápanie kresťanskej náuky o Najsvätejšej Trojici 

49 – 50  poukázať na Cirkev ako na spoločenstvo vzťahov s Bohom  i s ľuďmi 

51 – 53  charakterizovať krst, birmovanie, eucharistiu 

54 – 55  opakovanie 5. celku 

Objavovanie hodnoty vzťahov ţiakmi. 

Prehĺbenie vedomostí o tajomstve Najsvätejšej 

Trojice. 

Hľadanie podstaty Cirkvi. 

Zopakovanie sviatostí – uvedenie do 

kresťanského ţivota. 

 

 

OSR 

OZŢ 

 

 

NOS 

6. Človek v spoločenstve 

56 – 57  opísať význam stvorenia človeka ako muţa a ţeny 

58          definovať sexualitu ako bohatstvo kaţdého človeka 

59          vymenovať najbeţnejšie príklady neusporiadaných spôsobov  sexuálneho správania človeka a 

jeho vplyv na osobu i rodinu 

60          diskutovať o hodnotách, ktoré chráni 6. a 9. Boţie prikázanie 

61          vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní a ich prínos pre seba, cirkev a spoločnosť 

62          zdôvodniť kresťanské slávenie nedele a sviatkov (3. Boţie prikázanie) 

63 – 66  opakovanie a hodnotenie 

Ţiaci odhaľujú Boţí obraz v človeku ako muţa 

a ţenu. 

Prijatie sexuality ako daru a úlohy v ţivote 

človeka. 

Spoznať rozdiely medzi priateľstvom, 

zamilovanosťou, láskou. 

Objavovanie povolania – manţelstvo, kňazstvo 

a zasvät. ţivot. 

Spoznať zmysel slávenia kresťanskej nedele. 

 

 

TPPZ 

OSR 

MKV 

 

 

BIO 

Počet hodín: 66    

 

 


