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Zoznam skratiek a tabuliek 

 

ŠKD - školský klub detí 

VVČ - výchovno-vzdelávacia činnosť 

ŠVVP - špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

PZ - pedagogický zamestnanec 

MZ - metodické združenie 

Tabuľka č. 1 - step analýza 

Tabuľka č. 2 Reevidácia VP ŠKD 
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 1 VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY 

 

 

 HLAVNÉ CIELE  

 

Charakteristika  školského klubu detí ( ďalej iba ŠKD) 

 Školský klub detí je súčasťou základnej školy, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú 

školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského 

zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.   

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje ako: 

- pravidelné striedanie aktivity  odpočinkovej, rekreačnej, prípravy na vyučovanie 

a samoobslužných činností, 

- príležitostné aktivity formou podujatí, súťaží a exkurzií, 

- spontánne aktivity podľa záujmu detí, 

- aktivity zamerané na vypracovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov, na ktorých sa 

zúčastňujú aj deti, ktoré nenavštevujú klub. 

 

V školskom roku 2020/2021 ŠKD pozostáva z 12 oddelení, ktoré pracujú v triedach, v ktorých 

prebieha dopoludňajšie vyučovanie. Sú vybavené puzzle kobercom, prípadne kobercom na 

relaxačnú činnosť, počítačom, dataprojektorom či televíznym prijímačom a zároveň 

spoločenskými hrami, hračkami, stavebnicami, detskými knihami a športovými pomôckami. Pre 

športové a rekreačné činnosti sú k dispozícií 3 telocvične a školské ihrisko. Pre výchovno-

vzdelávací proces má ŠKD k dispozícii aj školskú knižnicu, ktorá sa nachádza priamo v budove 

školy. 

Vychovávatelia majú k dispozícii aj kabinet a skladové priestory, v ktorých sa nachádza 

odborná literatúra, priestor na archiváciu prác a pomôcky pre každodennú prácu. 
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Charakteristika detí, ktoré navštevujú ŠKD 

 ŠKD navštevujú žiaci základnej školy. Okrem detí bývajúcich v Prešove početnú skupinu 

tvoria detí z okolitých obcí. Výchovu a vzdelávanie  ŠKD zabezpečuje deťom 1. - 5. ročníka a 

zároveň deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej iba ŠVVP).   

 

 

PROGRAMOVÉ CIELE 

 

Ciele ŠKD 

Naším základným poslaním je pôsobenie na deti bez rozdielu na školskú úspešnosť 

a postavenie,  ich schopnosti a úroveň rodinného prostredia. Cieľom práce vychovávateľov v 

ŠKD je výchova harmonicky rozvinutej osobnosti dieťaťa  s podporou záujmov a naplnenia 

potrieb dieťaťa.  Formou cielenej motivácie je  zapojiť deti do všetkých činností tak, aby boli 

aktívne a šťastné.   

 Vyšším poslaním je rozvíjanie sociálnych spôsobilostí (zručností, kompetencií), rozvoj 

osobných spôsobilostí a vytváranie návykov na efektívne  trávenie voľného času.  

 Ďalej je cieľom ŠKD   prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťu umožniť: 

 zmysluplne využívať voľný čas, 

 aktívne rozvíjať talent a nadania v čase mimo vyučovania, 

 rozvíjať emocionálnu inteligencie, 

 rozvíjať zručností, tvorivých a umeleckých schopností, 

 vhodné podmienky na prípravu na vyučovanie, 

 pestovanie zdravej sebareflexie, 

 naučiť sa vhodne riešiť konflikty a kriticky hodnotiť kultúrne a nekultúrne prejavy  

 v správaní sa, 

 formovať kladný vzťah ku knihe prostredníctvom popoludňajších čitateľských aktivít  

 s cieľom zvýšiť čitateľskú gramotnosť, 

 zapájať sa do aktivít na zvýšenie finančnej gramotnosti, 

 zamerať sa na poznávanie a ochranu životného prostredia, 

 poznať a dodržiavať základné princípy zdravého životného štýlu, 

 zúčastňovať sa na estetickej úprave prostredia, 
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 posilňovať úctu k rodičom, starším osobám a kultúrnemu dedičstvu SR, 

 poznať a rešpektovať práva ustanovené v Dohovore o ochrane ľudských práv a slobôd 

 poznať a vedieť využívať médiá. 

 

Dlhodobé projekty, spolupráca s rodičmi a subjektami 

V ŠKD vytvárame podmienky na realizovanie aktivít pre deti s možnosťou participácie na 

rôznych projektoch ako besedy s odborníkmi, praktické ukážky práce jednotlivých zložiek a iné. 

ŠKD sa spolu so svojimi vychovávateľmi pravidelne podieľa na príprave rôznych kultúrnych 

programov  usporiadaných školou. V rámci osvetovej činnosti spolupracuje v rôznych oblastiach 

(športovej či kultúrnej ) s mimoškolskými organizáciami a s inštitúciami ako je mestská knižnica,  

mesto Prešov, Divadlo Jonáša Záborského Prešov. 

Spolupráca s rodičmi sa realizuje osobnými rozhovormi, účasťou rodičov na akciách 

pripravovaných ŠKD - Vianočná akadémia, oslava Dňa matiek.  ŠKD pripravuje aj tematické 

tvorivé dielne za účasti rodičov, taktiež realizuje v rámci zápisu detí do 1. ročníka tvorivé dielne 

pre deti s rodičmi. Vychovávatelia sa zúčastňujú aj rodičovských združení a triednych aktívov. 

Primárnou súčasťou správneho rozvoja dieťaťa a pôsobenia  naň  je spolupráca s triednym 

učiteľom a inými školskými odbornými pedagógmi pôsobiacimi  na škole. 

 

Zámerom našej humanisticky orientovanej  koncepcie výchovy   je vytvárať  prostredie, ktoré 

aktivizuje  a motivuje k rozvíjaniu  tvorivej osobnosti dieťaťa. Základnými piliermi úspechu  vo 

výchovno-vzdelávacom systéme sú: rovnosť príležitostí, efektívnosť a participácia.  

Rovnosť príležitostí - vytváranie takých podmienok, ktoré vedú k posilňovaniu rovnakého 

prístupu pre všetky deti, odstraňovaniu bariér, ktoré vedú k izolácii, diskriminácii. 

Efektívnosť - uplatňovanie tvorivého prístupu  a učenia  zmysluplného a prepojeného  so 

skutočným životom. Deťom sú ponúknuté príležitosti pre možnosť výberu činnosti i rôznych 

aktivít, pričom je rešpektovaný typ inteligencie. 

Participácia - uplatňovanie všetkých možných nástrojov a príležitosti so zreteľom na rozvoj 

a inovatívnosť školského klubu.  
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Zameranie ŠKD 

 Medzi najdôležitejšie činnosti vo výchove mimo vyučovania patria všetky aktivity 

zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa, ktoré realizujeme v rámci režimu dňa a  venujeme im 

náležitú pozornosť.  Hlavnou  úlohou vychovávateľa je poznať a správnym spôsobom 

organizovať tieto činnosti, vedieť vybrať také, ktoré majú význam pre deti a vždy ich vhodne 

využívať. 

  Organizovanie režimu dňa v školskom klube má svoju štruktúru. Pozostáva z viacerých 

činností, ktoré majú svoje opodstatnenie. Do režimu začleňujeme  oddychové, rekreačné,  

samoobslužné činnosti a iné. Do  režimu dňa sa začleňujú tematické oblasti výchovy a to tak, že 

každá tematická oblasť výchovy sa vystrieda najmenej raz v priebehu dvoch týždňov. Zároveň 

sa kladie dôraz na vyváženosť činností a dodržanie psychohygienických zásad: 

 

 oddychová činnosť: oddychová činnosť je psychicky a fyzicky nenáročná a slúži na 

odstránenie únavy, pestovanie sebadisciplíny, otužovanie a upevňovanie zdravia. Predstavuje 

dôležitú časť náplne voľného času a musí pre ňu platiť princíp dobrovoľnosti. Do základného 

režimu dňa ju vychovávateľ zaraďuje najčastejšie poobede alebo podľa potreby kedykoľvek v 

priebehu dňa. Podľa situácie a podľa veku detí má základný charakter voľných rozhovorov pri 

starších deťoch, pri tých menších odpočinku alebo prechádzky. Realizujeme ju ako veľmi 

pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. Optimálnym riešením odpočinku detí je voľba 

činnosti samotným dieťaťom podľa individuálnej potreby a vlastného želania,  

 rekreačná činnosť: vnímame ju ako aktívny oddych detí slúžiaci na regeneráciu síl, 

odstránenie únavy z vyučovania, odreagovanie detí. Pre rekreačné činnosti taktiež platí princíp 

dobrovoľnosti. Majú schopnosť regenerovať psychické a fyzické sily u dieťaťa. Majú však aj 

náročnejší charakter, pretože ide o telovýchovné činnosti ako napríklad vychádzky do okolia, 

šport, turistika. Zahŕňame sem taktiež aj istý typ jednoduchej manuálnej činnosti. Pokiaľ to 

situácia dovoľuje, vykonáva sa v prírode, v exteriéri školy  a v iných priestoroch umožňujúcich 

pohyb dieťaťa. Je prostriedkom na vyrovnávanie jednostranného zaťaženia organizmu. 

 tematická oblasť výchovy: realizuje sa ako celok  v rámci režimu dňa.  Zaradenie  oblasti 

do režimu dňa sa odvíja aj podľa charakteru samotnej aktivity. 

 príprava na vyučovanie: patrí sem príprava na vyučovanie, zameriava sa na nácvik a 

postupné ovládanie samostatnej práce, systematickej a pravidelnej prípravy, grafickej úpravy 
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písma pri vypracovaní domácich úloh. Zaraďujeme ju medzi povinné činnosti a pod týmto 

pojmom chápeme všetky činnosti, ktoré súvisia s plnením školských povinností. Formy práce v 

tejto oblasti sa výrazne odlišujú od foriem uplatňovaných vo vyučovaní. Dominantné sú 

didaktické hry zamerané na upevňovanie vedomostí, praktická aplikácia, súťaže, zábavné 

činnosti, čítanie, kvízy, tematické rozprávanie a pod.  

 samoobslužné činnosti: sú zamerané na výcvik detí k samostatnosti v starostlivosti o 

vlastnú osobu a osobný majetok. Patria sem návyk osobnej hygieny, účelného a vkusného 

obliekania, návyky k starostlivosti o poriadok a čistotu prostredia, práca s informáciami, 

spoločenské správanie. Podmienkou je pravidelnosť, denný režim, dôslednosť a vytrvalosť. 

 verejnoprospešné činnosti: deti vedieme k dobrovoľnej práci v prospech druhých ľudí. 

Patria sem ochrana životného prostredia, kultúrne a osvetové činnosti, pomoc chorým, starším, 

slabším a pod. Úlohou týchto činností je formovať charakterové vlastnosti a podporovať dobré 

sociálne vzťahy.  

 iné: režimové momenty, relatívne neproduktívne činnosti: prechody, prezliekanie, 

sebaobslužné činnosti,  a pod. Je dôležité, aby boli vykonávané bez stresu, automaticky,  

s vynakladaním čo najmenšieho úsilia. Pri každej činnosti sa nezabúda na samoobslužnú činnosť, 

uplatnenie detskej aktivity, iniciatívy, tvorivosti a zameranie sa na starostlivosť o osobnú hygienu 

a hygienu prostredia, pracuje sa na rozvoji celej osobnosti dieťaťa a prispieva sa k rozvoju 

telesnej, mravnej, pracovnej a etickej výchovy. Podstatnou úlohou je pozorovanie zmien  

v správaní žiakov, aby nedochádzalo k fyzickému alebo psychickému týraniu a šikanovaniu. 

Nezabúdame na prevenciu pred týmito javmi formou besied, rozhovorov a výtvarným prejavom. 

 Medzi odporúčané priority vychádzajúce z Národného programu rozvoja výchovy 

a vzdelávania  a z opatrení  MŠ SR - Sprievodca školským rokom, ŠKD reflektuje na súčasnú 

spoločenskú situáciu a vedie  vo výchovno-vzdelávacom procese aj mediálnu oblasť výchovy. 

Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí. Médiá 

sú integrálnou súčasťou každodenného života detí, pričom výrazne ovplyvňujú ich správanie, 

utváranie hodnôt a životný štýl. 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno- 

vzdelávacích činností aplikuje integrovane do viacerých výchovných oblastí a činností naraz, čo 

umožní komplexnejší rozvoj osobnosti dieťaťa. 
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 STRATEGICKÉ CIELE 

 

2 FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA  

 

 

 Forma výchovy – poldenná starostlivosť  v rozsahu piatich pracovných dní v týždni. 

Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v ŠKD je individuálna alebo skupinová 

práca v oddeleniach ŠKD a hromadná v rámci celoklubových aktivít. Program je naplňovaný 

formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca, hromadná- 

príležitostná). 

 Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií dieťaťa. 

Preferujeme individuálny prístup, uplatňovanie zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce, 

aplikovanie humanistickej výchovy, využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou 

dieťaťa, spolupráca s vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. 

 Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov našej základnej školy, navzájom 

sa prelínajú a rozvíjajú v jednotlivých oblastiach výchovy. Sú výsledkom celkového 

výchovnovzdelávacieho procesu v ŠKD.  

 Voľba metód závisí od vekových osobitostí a záujmu detí. Na vzbudenie záujmu využívame 

motivačné metódy, ktoré sú v našej činnosti dominujúce. Prostredníctvom aktivizujúcich metód 

podnecujeme dieťa k vlastnej aktivite, ktorá je prostriedkom pre dosiahnutie cieľa.  

 Spoločnými stratégiami pre väčšinu výchovných oblastí je vytvorenie prostredia, ktoré deti 

aktivizuje a motivuje k rozvíjaniu týchto kompetencií: 

 

Kompetencie učiť sa učiť 

- rieši nové, neznáme úlohy a situácie, 

- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

- zúčastňuje sa vedomostných súťaží, 

- prejavuje záujem o nové informácie, 

- spoznáva rôzne formy učenia sa. 

Pedagogické stratégie a metódy 

Uvedené kompetencie budeme rozvíjať tak, aby deti: 
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- hodnotili situácie, vyvodzovali dôsledky z výsledkov myslenia a činností, 

- argumentovali, aktívne sa zapájali do besied, kvízov, súťaží, krúžkov, navštevovali výstavy, 

múzeá, knižnicu, pedagogické aktivity zamerané na hodnotenie situácií, vlastných aj cudzích 

výkonov, správania a javov, navodzovanie situácií s otvoreným koncom, aktivity, v ktorých sa 

učia deti nie prispôsobovať sa, ale rozvíjať, využívanie zážitkových metód a foriem práce, 

brainstormimg, 

 

Komunikačné kompetencie 

- zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor, 

- vypočuje si opačný názor, 

- rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT, 

- prijíma spätnú väzbu. 

Pedagogické stratégie a metódy 

-vysvetlenie, povzbudenie, hranie rolí, besedy, využitie situačnej metódy, práca s počítačom, 

vlastná práca, prezentácia, riešenie úloh, tréning, individuálny prístup. 

 

Osobné, sociálne  kompetencie:  

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,  

- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,  

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,  

- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym 

trávením voľného času, 

- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,  

- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri 

spoločnej práci, 

- uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním prispieva k dobrým 

medziľudským vzťahom. 
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Pedagogické stratégie a metódy 

- povzbudenie, rozprávanie, dramatizácia, hry na riešenie konfliktov, besedy, navodzovanie 

modelových situácií, využitie situačnej metódy pri riešení rôznych situácií, inscenačná metóda, 

kde deti zinscenujú určitú situáciu a v diskusii sa pokúsia nájsť východisko, nájsť riešenie 

problému, hry na vciťovanie, hry na úprimnosť. 

 

Pracovné kompetencie 

-  prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh, 

-  plánuje a hodnotí svoje činnosti, 

-  prijíma nové informácie a poznatky, 

-  dokončí prácu, 

-  kultivuje svoju vytrvalosť, 

-  plní si svoje povinnosti, 

-  ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život, 

-  rozvíja manuálne zručnosti. 

Pedagogické stratégie a metódy 

- povzbudenie, tréning, hodnotenie, aktivizácia, motivácia, kooperačné hry, tvorivé dielne, 

činnosti s využitím nových pracovných techník, materiálov, vlastná práca. 

 

Občianske kompetencie 

 -   uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,  

-  uvedomuje si potrebu rešpektovania a uplatňovania ľudských práv iných osôb, 

-  uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie, 

-  je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení, 

-  prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám. 

Pedagogické stratégie a metódy 

- individuálny prístup, návšteva divadelných predstavení, film, hranie rolí, hry na vciťovanie, 

aktívny prístup k príprave programov, spoločné podujatia. 

 

Kultúrne kompetencie 

-  učí sa poznávať kultúrnohistorické dedičstvo a ľudové tradície, 
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- poznáva ľudovú kultúru svojho regiónu, 

-  učí sa správať kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

-  rešpektuje iné kultúry a zvyky, náboženstvo, 

-  prijíma kultúrne podnety, 

- podieľa sa na kultúrnych podujatiach, 

-  ovláda základy kultúrneho správania. 

Pedagogické stratégie a metódy 

- tvorivé dielne, kultúrne programy, vysvetlenie, motivácia, návšteva kultúrneho podujatia, 

ukážky, výstava prác, exkurzia, výtvarné stvárnenie zážitku. 

 

Kompetencie k využívaniu voľného času 

- učí sa účelne tráviť voľný čas, 

- učí sa vyberať svoje záujmy, 

- učí sa odmietnuť nevhodné podnety pre trávenie voľného času. 

Pedagogické stratégie a metódy 

- vysvetlenie, motivácia, individuálny prístup, tréning, ukážka, argumentácia, dobrovoľníctvo, 

tak, aby deti boli vo svoj voľnom čase šťastné, formou zážitku prejavili osobný záujem 

o činnosť. 
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ŠPECIFICKÉ CIELE 

 

3  TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY 

 

 Tematické oblasti výchovy sú súčasťou plánovania režimu dňa.  To znamená, že sú 

realizované ako oblasť výchovy, ktorá sa napĺňa počas dňa. Výchova a vzdelávanie mimo 

vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy: 

 

Vzdelávacia oblasť 

·       samostatne riešiť zadania domácich úloh, 

·       získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov, 

·       rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa, 

·       získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, 

·       upevňovať učivo formou didaktických hier, 

·       zvyšovať jazykovú kultúru vo verbálnom a písomnom prejave. 

 

Spoločensko-vedná oblasť 

·       prejavovať úctu k rodičom, starším, osobám so zdravotným postihom, 

·       posilniť základy k národnej a štátnej príslušnosti, poznať regionálne tradície, 

·       vyjadrovať svoj názor, vypočuť opačný názor, 

·       využívať všetky dostupné formy komunikácie, 

·       rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní, 

·       poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať, 

·       poznať a uplatňovať využitie práv dieťaťa, 

·       upevňovať sebaúctu, sebadôveru, rozvíjať reflexiu, spoznávať seba samého. 

 

 

Esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická) oblasť 

·       podporovať talent a špecifické schopnosti, 

·       objavovať krásu v bežnom živote, 

·       podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí, 
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·       rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, vzťahu k umeniu, 

·       rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr. 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová (turistická) oblasť 

·       kultivovať základné hygienické návyky, 

·       rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, 

·       pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog, 

·       formovať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu, 

·       poznať princípy zdravého životného štýlu, 

·       rozvíjať talent a schopnosti. 

 

Pracovno-technická oblasť 

·       rozvíjať základy manuálnych a technických zručností, 

·       získať zručnosti potrebné pre praktický život, 

·       tvoriť jednoduché projekty, 

·       viesť k osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, 

·       prezentovať sám seba, spolupracovať v skupine. 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

·       chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a  životným prostredím, 

·       chrániť životné prostredie, 

·       získať vedomosti a zručnosti pri tvorbe a ochrane životného prostredia, 

·       vytvárať kladný vzťah k prírode a zvieratám, 

·       zaujať pozitívne postoje k prírode.  

 

Mediálna oblasť  

. uvedomiť si význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti, 

.  pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania a vplyvu médií a ich produktov, 

. osvojiť zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov, 

. nadobudnúť základy zručností potrebné na využívanie médií.
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4 VÝCHOVNÝ PLÁN ŠKD  

 

 

 Výchovné plány obsahujú zoznam oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu hodín 

v rámci celého výchovného programu alebo ich ucelených častí. Výchovné plány určujú celkovú 

skladbu výchovných oddelení a výchovných skupín pre príslušný ročník výchovného programu. 

 

Tematické oblasti výchovy 

Názov tematických oblastí 

výchovy 

Počet výchovno-vzdelávacích aktivít 

v jednotlivých ročníkoch ŠKD 

I. 

roč. 

II. 

roč. 

III. 

roč. 

IV. 

roč. 

V. 

roč.  

Vzdelávacia oblasť VOV 33 33 33 33 33 

Spoločensko – vedná oblasť SVOV 25 25 25 25 25 

Pracovno – technická oblasť PTOV 33 

 

33 33 33 33 

Prírodovedno – environmentálna 

oblasť PEOV 

33 33 33 33 33 

Telovýchovná, zdravotná a športová 

oblasť TVOV 

 

33 33 33 33 33 

Esteticko – výchovná oblasť EVOV 33 33 33 33 33 

Mediálna oblasť výchovy MOV 8 8 8 8 8 
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5 VÝCHOVNÝ JAZYK 

 

 

Vyučovacím jazykom v  školskom zariadení je štátny jazyk - slovenský jazyk, podľa  § 12 

ods. 2 zákona č.  245/2008 Z. z, ak tento zákon neustanovuje inak.  

 

 

 

6 MATERIÁLNO – TECHNICKÉ, PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 

 

 Pre svoju každodennú činnosť ŠKD využíva priestory učební 1. stupňa. Každé oddelenie  je 

vybavené puzzle kobercom vzhľadom na to, že väčšina detí trávi čas hier na zemi. Priestor 

oddelení je vybavený nábytkom s rozmanitými hrami, stavebnicami, pomôckami na výtvarné a 

pracovno-technické činnosti,  CD prehrávačom, počítačom,  športovým náčiním. Na záujmovú 

aktivitu využíva okrem učební odbornú učebňu informatiky, školskú kuchynku, školskú knižnicu, 

telocvičňu, atletický areál, ktoré sú súčasťou školy. Pre vychovávateľov je v ŠKD zriadený 

kabinet, samostatné skladové priestory na uskladnenie pomôcok pracovno-technického 

charakteru na záujmové činnosti a  pomôcky pre pobyt vonku. 
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 7 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 

 

 

Cieľom hodnotenia je získať spätnú väzbu a poskytnúť ju dieťaťu a jeho rodičom. Hlavným 

kritériom hodnotenia dieťaťa v ŠKD je dodržiavanie pravidiel správania a dodržiavanie školského 

poriadku ŠKD.  Pri hodnotení dieťaťa budeme sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných 

výstupov v jednotlivých oblastiach výchovy /kompetencie dieťaťa/. Využívať 

budeme metódy mravného hodnotenia a to najmä metódy povzbudzovania, ktoré sú založené na 

pozitívnej motivácii. Jednou z odporúčaných a preferovaných foriem hodnotenia a kontroly je 

vlastné sebahodnotenie detí, možnosť obhájiť svoje správanie či riešenie problému na základe 

konzultácie v kolektíve. 

         Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, 

rozhovoru, aktivizácie. Využívame úzku spoluprácu s triednymi učiteľmi a rodičmi. Hodnotenie 

je založené na individuálnom prístupe každého vychovávateľa k dieťaťu a rešpektovaní jeho 

individuality a osobnosti, rešpektovaní práva dieťaťa na omyl.  
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8 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

 

 

Charakteristika personálneho zloženia 

V školskom zariadení pracuje dvanásť vychovávateľov. Všetci spĺňajú  kvalifikačné 

predpoklady pre výkon práce tak, ako vymedzuje  § 9 z. Z. č.138/2019. 

Vychádzame z uvedeného  zákona, ktorý ukladá zamestnancom mať požadované 

kvalifikačné predpoklady na výkon práce a ukladá  povinnosť:  

- udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie, 

- absolvovať aktualizačné vzdelávanie, 

- vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré zodpovedajú 

súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského vzdelávacieho programu alebo 

výchovného programu.  

Systém ďalšieho vzdelávania    

Každému pedagogickému a odbornému zamestnancovi má byť poskytnutá možnosť 

ďalšieho vzdelávania za rovnakých podmienok. Vychádzame zo zákona, 138/2019 Z.z., kde 

pedagogický  zamestnanec  a odborný zamestnanec má právo na: 

 -  predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, 

- výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, didaktických prostriedkov výchovy a 

vzdelávania a na výber odborných metód, 

-profesijný rozvoj, 

- objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti. 

Na základe plánu profesijného rozvoja vydáva riaditeľ ročný plán vzdelávania 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Zamestnanci vypracúvajú na školský 

rok osobný plán profesijného rastu, v ktorom uvádzajú plán vzdelávania.  

              V ŠKD sa snažíme, aby v rámci zasadnutí MZ ŠKD vedomosti získané na aktualizačnom 

a inom vzdelávaní boli predávané ďalej ostatným kolegom. Vychovávatelia presun informácií 

realizujú formou referátov, prípravou metodických listov, prezentácií. Je nutné zabezpečiť, aby 
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zamestnanci skúsenosti, vedomosti a informácie nadobudnuté prostredníctvom vzdelávania 

uplatňovali aj v praxi, implementovali ich do výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďalšie 

vzdelávanie pedagógov má veľký dopad na celkovú úroveň kvality VVP.  

Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Systém kontroly a hodnotenia orientujeme predovšetkým na zvyšovanie kvality VVČ 

a na plnenie cieľov stanovených vo VP.   K dosiahnutiu pozitívneho efektu hodnotenia má 

vybudovaný systém hodnotenia pracovného výkonu. Vnútorná kontrola  je zameraná na mnoho 

oblastí, s ktorými sú zamestnanci oboznámení.  

Vytvára sa priestor pre vznik korektných medziľudských vzťahov. Je motivačným 

nástrojom pre vychovávateľov.  Dozvedajú sa o svojej výkonnosti, rezervách, pracovnom 

správaní. K dosiahnutiu pozitívneho efektu hodnotenia má škola vybudovaný systém 

hodnotenia pracovného výkonu. Systém a zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov  sú 

rozpracované v internej smernici školy. Výsledky, kvalitu, náročnosť výkonu pedagogickej 

činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických 

zamestnancov hodnotí priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne, najneskôr do konca 

školského roka. 

Kritériá hodnotenia PZ - kritérium je ukazovateľ výkonu, podľa ktorého hodnotíme úspešnosť 

alebo naopak neúspešnosť zamestnanca. Zohľadňujú hlavné kvalitatívne a kvantitatívne 

ukazovatele práce pedagogického zamestnanca. Pre hodnotenie PZ sa posudzujú  oblasti a to: 

plnenia výchovno-vzdelávacieho programu, profesionálne kompetencie, hospitačná a kontrolná 

činnosť, pedagogická a ďalšia dokumentácia, celková výkonnosť a prínos pre ŠKD. 

Hlavný cieľ hodnotenia pedagogických zamestnancov 

1. Zvýšenie profesijných kompetencií a kvality pracovného výkonu PZ.  

2. Určenie vzdelávacích potrieb jednotlivých PZ v súlade s rozvojom jednotlivca aj rozvojom 

školy. 

3. Primerané ocenenie pracovného výkonu PZ, vytvorenie princípov odmeňovania PZ v 

nadväznosti na hodnotenie PZ. 

Ciele hodnotenia:  

- motivovať PZ k lepšiemu pracovnému výkonu, 

- dávať PZ spätnú väzbu o ich pracovnom výkone,  
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- identifikovať prítomnosť, či neprítomnosť potrebných kompetencií PZ, 

- rozvíjať silné a eliminovať slabé stránky pracovného výkonu, 

 - rozvíjať zručnosti sebahodnotenia PZ,  

- plánovať rozvojové aktivity PZ-nastaviť spravodlivé odmeňovanie PZ v rámci pohyblivej zložky 

platu. 

Informačné zdroje hodnotenia: 

 - hospitácia, hospitačné pozorovanie, 

 - pozorovanie PZ pri pracovných činnostiach (bežné pracovné správanie, dodržiavanie pravidiel, 

plnenie termínov, pozorovanie práce v tíme,…), 

 - rozbor dokumentov (písomné prípravy vychovávateľa, projekty, vytvorené učebné zdroje pre 

deti,  fotodokumentácia), 

 - rozhovor. 
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9  VÝCHOVNÉ ŠTANDARDY ŠKD 

 

 

Výchovné štandardy obsahujú súbor požiadaviek na osvojenie si vedomostí, zručností a 

schopností, ktoré majú deti získať, aby mohli nadväzovať na vedomosti, zručnosti a schopnosti 

získané vo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole. 

Výchovné štandardy pre deti sa členia na: 

a) výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov, 

b) obsahové štandardy, ktoré určujú, akú vedomosť, zručnosť a schopnosť majú deti 

ovládať a prakticky používať. 

  

  VZDELÁVACIA OBLASŤ 

 

Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

Starostlivosť o učebnice, školské 

pomôcky, pracovné miesto 

 

Získať vzťah k osobným veciam 

Uplatňovať pozitívny postoj k osobným veciam a 

pomôckam 

Techniky učenia, efektívne učenie 

(ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí) 

 

Uplatňovať efektívne spôsoby učenia sa, vedieť 

vyhľadávať nové poznatky a informácie, získať 

a riešiť nové, neznáme úlohy a situácie 

Rozvoj komunikačných a 

vyjadrovacích schopností 

Vyjadrovať sa súvisle a výstižne písomnou aj 

ústnou formou 

Práca s informačnými zdrojmi 

Čítanie s porozumením, sebavzdelávanie, 

práca s časopisom 

 

Čítať plynule a s porozumením 

Zaujať pozitívny postoj k vzdelávaniu 

Získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu 
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Rozvíjanie slovnej zásoby, logické 

myslenie 

(jazykolamy, rébusy, doplňovačky, 

tajničky, hry a iné) 

Preukázať a používať nové poznatky a informácie 

v nadväznosti na poznatky a vedomosti získané na 

vyučovaní 

 

 

SPOLOČENSKO-VEDNÁ OBLASŤ 

 

Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

Postoje a zručnosti v medziľudských 

vzťahoch 

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie 

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku 

Poznať a uplatňovať pravidlá skupiny 

Spolurozhodovať o živote v skupine 

 

 

 

Práva dieťaťa, ľudské práva 

Šikanovanie, diskriminácia, 

spolužitie bez násilia 

Poznať základné ľudské práva, rozlíšiť 

dodržiavanie a porušovanie ľudských 

práv a základných slobôd 

Naša vlasť, naše mesto 

Slovensko v Európe, vo svete 

Úspechy slovenských športovcov, umelcov 

Prejaviť základy hrdosti k národným 

hodnotám a tradíciám SR 

 

Moja rodina, môj domov 

Rozprávanie o rodine, príbuzenské vzťahy 

hodnoty rodiny, úcta, komunikácia a pomoc medzi 

členmi rodiny, význam blízkeho človeka, tolerancia,  

život detí v rozvrátenej rodine 

 

Prejavovať úctu k rodičom, rodine, 

ľuďom 

Identifikovať a slovne vyjadriť rodinné 

vzťahy 

Poznať a uplatňovať svoje práva 

Porovnať vzťahy harmonickej 

a rozvrátenej rodiny 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve 

Otvorená komunikácia 

 

Preukázať spôsobilosť verbálnej 

a neverbálnej komunikácie a aktívneho 

počúvania 
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Prosociálne správanie v detskom kolektíve  

Ľudská dôstojnosť a sebaúcta 

 

 

 

Preukázať jednoduché zručnosti 

sebahodnotenia,  sebariadenia, 

sebamotivácie 

 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve 

Pozitívne hodnotenie iných 

 

 

 

Pozitívne prijať a hodnotiť iných 

v podmienkach bežných i sťažených 

 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve 

Tvorivosť a iniciatíva 

 

Ako sa zachovať pri výskyte možných 

situácií: šikanovanie, prepad, vlámanie, 

požiar, obťažovanie, náhla nevoľnosť atď. 

 

 

 

Uplatňovať tvorivosť v rôznych 

oblastiach, vrátane medziľudských 

vzťahov 

Aplikovať v praxi pohotové riešenie 

problémových situácií (privolať pomoc 

dospelého v krízových situáciách, nebáť 

sa o probléme hovoriť) 

Poznať kontaktné telefónne čísla 

záchranných zložiek 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve 

Komunikácia a vyjadrovanie citov 

 

 

Prejavovať city voči iným a akceptovať 

citové prežívanie iných 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve 

Empatia 

 

Aplikovať elementárne základy sociálnej 

empatie v praxi 

Zaujať empatické postoje k chorým, 

osobám so zdravotným postihom, starým 

ľuďom, multikultúrnej   a 

socioekonomickej rozmanitosti ľudstva 

Akceptovať odlišnosti bez predsudkov 

a stereotypov 
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Prosociálne správanie v detskom kolektíve 

Asertivita 

 

 

Preukázať spôsobilosť nenásilného 

riešenia konfliktov 

 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve 

Schopnosť výberu žiaducich reálnych 

a zobrazených vzorov 

 

 

Dosiahnuť primeranú schopnosť 

nazerania na pozitívne a negatívne 

vzory 

Prosociálne správanie v detskom kolektíve 

Prosociálnosť v osobných vzťahoch 

(spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa) 

 

 

Preukázať schopnosť nezištne pomáhať 

iným a prejaviť vnútorné uspokojenie 

z tejto činnosti 

Bezpečná cesta do školy 

Spoznávanie dopravných značiek 

a značení 

Dopravné prostriedky, ich význam pre človeka 

Uplatniť a dodržať získané základné 

poznatky z pravidiel cestnej premávky 

Poznať význam dopravných prostriedkov 

Vysvetliť ich klady a zápory pre človeka 
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PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ  

 

Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

Práca s rôznym materiálom, netradičné 

pracovné postupy 

    Sebaobsluha, úprava pracovného miesta, čistota 

v oddelení 

    Rozvoj jemnej motoriky, manipulačné  

zručnosti, spolupráca 

Uplatniť získané pracovné a manipulačné 

zručnosti pri zhotovení výtvorov z rozmanitého 

materiálu, využitím rôznych pracovných techník 

a postupov 

Preukázať základné sebaobslužné a pracovné 

návyky, návyky poriadku a čistoty 

  

Základné zručnosti v tvorbe jednoduchých 

projektov 

     Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť 

na spoločný výsledok práce 

Vytvoriť vlastný výrobok použiteľný ako 

školská pomôcka, ozdoba, darček atď. 

Vytýčiť si samostatne jednoduché ciele 

  

Prejaviť radosť z prípravy výrobku a obdarovania 

blízkeho 

Kooperovať v skupine  

Práca s konštrukčnými a polytechnickými 

stavebnicami 

   Poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému 

povolaniu 

  

Prejaviť základné manuálne, technické  

zručnosti a fantáziu pri práci s konštrukčnými 

stavebnicami 

Prejavovať úctu ku každej práci a ľudským 

výtvorom  

Ľudové tradície a ľudové remeslá 

Vianočné tradície 

Veľkonočné tradície 

  

Poznať ľudovú kultúru a jej tradície 

 

Zhotoviť tradičné výrobky k príslušným sviatkom 

(adventný veniec, kraslice, vianočné pozdravy, 

štítky, atď.)  
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Práca s prírodným materiálom 

Netradičné techniky, odtlačky, abstrakty 

Uplatňovať zručnosť pri zhotovení  výrobkov 

z prírodnín  

  

 Základy ručných prác 

       Vyšívanie, prišívanie gombíka,  práca s vlnou 

       práca s textilom  

Preukázať zručnosti potrebné pre praktický život 

Uplatniť zručnosť pri výkone jednoduchých 

ručných prác, úprav a údržby odevov   

Aranžovanie 

  Vianočné, veľkonočné ozdoby,   príležitostné 

ozdoby,  kvetinová výzdoba 

Uplatniť zručnosť a estetické cítenie pre skrášlenie 

svojho príbytku, izby či triedy   

 

  

 

Verejno-prospešná práca 

    Čistenie okolia školy,  bydliska 

     Zber papiera, triedenie odpadu a ich využitie  

  

Prejaviť zručnosť pri jednoduchej manuálnej   práci 

 Prevziať osobnú zodpovednosť za vykonanú prácu 

Zasadzovať sa za udržiavanie čistoty svojho 

bydliska, okolia, prírody 

Spolurozhodovať o živote v skupine  

Kooperovať v skupine 

Práca s recyklovaným materiálom 

  

Modelovanie 
Práca s modelovacou hmotou 

(plastelínou, hlinou atď.) 

 

  

  

Použiť fantáziu a  manuálnu zručnosť pri 

modelovaní (uvoľňovať napätie, odbúravať stres) 
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PRÍRODOVEDNO-ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

 

Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

 

Pozorovanie prírody: 

Prírodovedné vychádzky, zmeny 

v prírode, striedanie dňa a noci, striedanie 

ročných období, pojmy strom, les kolobeh 

vody v prírode, znečisťovanie vodných 

tokov, predstavy o zemi, predstavy 

o vesmíre 

 

Vyhľadať, zhromaždiť a preukázať nové 

poznatky o prírode, ekológii 

 

Preukázať pozitívny postoj v oblasti tvorby a ochrany 

prírody a životného prostredia 

Zvieratá 

Domáce zvieratá, voľne žijúce zvieratá, 

exotické zvieratá, spoznávanie 

živočíšnych druhov, život živočíchov 

v zajatí, týranie zvierat 

 

 

 

 

 

 

Poznať základné charakteristické znaky domácich 

zvierat, ich úžitok, príbytky, starostlivosť, 

ošetrovanie 

 

Pomenovať zvieracie rodiny 

 

Porovnať spôsob života voľne žijúcich zvierat 

a domácich zvierat 

 

Preukázať elementárne poznatky o exotických 

zvieratách 

 

Prejaviť odmietavý postoj k týraniu zvierat 

Ochrana prírody a životného 

prostredia 

Dôsledky škodlivých zásahov človeka na 

prírodu a ekológiu (prečo ochorela naša 

Zem) 

Biologická rovnováha v prírode 

Pojmy: potravinový článok, potravinový 

reťazec, korisť, predátor 

Vandalizmus v prírode i vo všeobecnosti 

 

Preukázať zručnosť pri tvorbe a ochrane prírody 

a životného prostredia 

 

Poznať a vysvetliť pojem rovnováha v prírode 

 

Formulovať príklad potravinového článku, 

potravinového reťazca 

 

Rozlíšiť pojmy korisť a predátor 

 

Prejaviť adekvátny postoj k problému vandalizmu 
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Globálne zmeny 

Ozónová diera, globálne otepľovanie, 

topenie ľadovcov, vznik civilizačných 

chorôb, prírodné katastrofy, extrémne 

počasie 

 

Poznať základné princípy ochrany životného 

prostredia 

 

Vyhľadať, zhromaždiť a preukázať nové poznatky 

o ekológii 

 

Vysvetliť vplyv znečisťovania ovzdušia na zdravie 

ľudí, klimatické zmeny, počasie 

 

Prejaviť pozitívny postoj k ochrane životného 

prostredia a postoj osobnej zodpovednosti za 

znečisťovanie životného prostredia 

 

 

Odpady 

Pojem odpad 

Produkcia odpadov 

Delenie odpadu 

Separovanie odpadu 

Recyklácia 

Skládky 

Spaľovne 

Ekologické nakupovanie 

Pokusy rozložiteľnosti odpadu 

 

Preukázať základné poznatky o škodlivom vplyve 

produkovania odpadov na ekológiu 

 

Vysvetliť význam pojmov separovanie, recyklácia 

odpadov 

 

Poznať princípy ekologického nakupovania 

 

Demonštrovať škodlivosť odpadu na pokusoch 

rozložiteľnosti odpadu 

 

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na 

tvorbe a ochrane životného prostredia (separovanie 

odpadu, zber druhotných surovín atď.) 
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TELOVÝCHOVNÁ, ZDRAVOTNÁ A ŠPORTOVÁ OBLASŤ 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

Osobný a sociálny rozvoj 

Režim dňa, hygiena, kultúra stolovania 

Pomenovať a uplatňovať princípy osobnej 

hygieny, hygienických návykov, kultúrneho 

stolovania 

Dodržiavať denný režim 

Zdravý životný štýl 

Zásady zdravej výživy 

Pitný režim 

Otužovanie, pohyb, relaxácia 

Dentálna hygiena 

Zdravotná prevencia 

 

Poznať zásady zdravého životného štýlu a uplatňovať 

ich v praxi 

Základy prvej pomoci 

Úraz, lekárnička 

Ľudské telo - všeobecná charakteristika 

Preukázať elementárne poznatky o ľudskom tele 

a uplatňovať zručnosť pri poskytovaní elementárnej 

prvej pomoci 

 

Psychotropné látky 

Drogy, alkohol, fajčenie 

 

Vysvetliť  škodlivosť užívania psychotropných látok 

na zdravie človeka 

Prejaviť odmietavý postoj k drogám a iným 

návykovým látkam 

Relaxačné cvičenia a hry 

Telovýchovné chvíľky 

Aktívna muzikoterapia 

Autogénny tréning 

 

Poznať pozitívne účinky pravidelnej relaxácie  na 

zdravie človeka 

 

Praktizovať relaxačné cvičenia v každodennom 

živote 

Športové hry 

 

Preukázať elementárne pohybové zručnosti 

 

Používať správnu techniku  manipulácie so 

športovým náčiním 
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Pohybové hry 

 

Preukázať elementárne pohybové zručnosti 

 

Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich 

Štafetové hry 

 

Preukázať elementárne pohybové zručnosti 

 

Prejaviť záujem o pohybové činnosti a tímovú 

spoluprácu 

Rekreačné sezónne hry a športy 

 

Prejaviť radosť z pohybu, relaxovať pravidelným 

cvičením a pohybom 

 

 

 

ESTETICKO-VÝCHOVNÁ OBLASŤ 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

 

Netradičné výtvarné techniky 

Hra s farbou 

Práca s  prírodninami 

Osvojenie nových techník 

Experimentovanie 

Kreslenie, maľovanie 

 

Vyjadriť výtvarnými prostriedkami vlastný 

hodnotiaci postoj ku skutočnosti 

 

Prejaviť pozitívny vzťah k umeniu 

 

Hodnotiace postoje k umeleckým 

dielam 

Kultúrne pamiatky, ľudové tradície, 

Kultúrne stánky (divadlo, galéria, 

múzeum) 

 

Poznať významné umelecké diela a ich autorov, 

umelcov 

Prejaviť úctu ku kultúrnym hodnotám 

 

Detská poézia a próza 

Ľudové rozprávky 

 

Prejaviť záujem o knihy, čítanie 

 

Poznať významné diela z klenotnice slovenskej 

literatúry 
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Povesti, báje a bájky 

 

 

Rozlíšiť pojmy povesť, báj, bájka 

 

 

Literárno-dramatická tvorivosť 

Dramatizácia, hranie rolí 

Rozprávanie deja podľa obrázkov 

Improvizácia 

 

Preukázať schopnosti pri dramatizácii známej 

rozprávky 

 

Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými 

prostriedkami pocity a dojmy z rozprávok, príbehov, 

divadla 

 

Akadémie, slávnosti 

Prípravy kultúrnych vystúpení 

Podieľať sa na príprave osláv, sviatkov, 

spoločenských udalostí 

Kooperovať v kolektíve 

Vokálno-intonačné činnosti 

Spev ľudových piesní 

Spev umelých piesní (detské, tanečné 

atď.) 

Základné spevácke návyky (dýchanie, 

tvorenie tónu, artikulácia, správne 

sedenie) 

Poznať slovenské ľudové piesne 

 

Prejaviť hrdosť a rešpekt ku kultúrno- historickému 

dedičstvu a tradíciám 

 

Dodržiavať základné spevácke návyky 

 

 

Inštrumentálne činnosti 

Rytmizácia riekaniek a piesní 

Hra na telo 

Uplatniť zručnosť pri rytmizovaní jednoduchých 

rytmických motívov 

 

Poznať jednoduché rytmické nástroje 

Hudobno-pohybové činnosti 

Hudobno-pohybové hry 

Tanec 

Hudobno-dramatická činnosť 

Uplatniť zručnosť pri rytmizovaní jednoduchých 

rytmických motívov 

 

Poznať jednoduché rytmické nástroje 
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Počúvanie hudby Rozlíšiť ľudovú, modernú, klasickú hudbu 

 

Poznať tvorbu významných hudobných skladateľov 

 

 

 

MEDIÁLNA OBLASŤ 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

Médiá, čo sú médiá  Poznať médiá    

 Osobné skúsenosti s médiami 

 Vysvetliť ich význam 

  

Bezpečnosť užívania médií Uvedomiť si pozitívny vplyv médií, spoznať 

nebezpečenstvo médií 

Kritické myslenie  

 Prijímať 

 Analyzovať 

 Hodnotiť 

 Komunikovať 

Rozlíšiť reálny a virtuálny svet médií 

 

Vedieť predstaviť svoju každodennú mediálnu 

„biografiu“ 

  

Postoj k médiám 

 Vlastný názor 

 

Realizovať vlastný mediálny príspevok 

Vyjadriť vlastný názor  
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VÝCHOVNÉ OSNOVY 

 

 

 Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Vymedzujú výchovno-vzdelávacie 

ciele, obsah a rozsah oblastí výchovy podľa výchovného plánu. 

 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ  

Výchovno- 

vzdelávací cieľ 

 

Obsah 

 

Metódy 

a formy 

1.roč. 

Počet 

VVČ 

2.roč. 

Počet 

VVČ 

3.roč. 

Počet 

VVČ 

4.roč. 

Počet 

VVČ 

5.roč. 

Počet 

VVČ 

Rozvíjať návyk, 

osobný vzťah  

k veciam,  

Starostlivosť 

o učebnice, 

školské pomôcky, 

pracovné miesto 

Vysvetlenie 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Tréning 

Didaktické hry 

6 6 6 6 6 

 

Rozvíjať 

efektívne 

spôsoby učenia 

Techniky učenia, 

efektívne učenie 

(ako sa učiť, 

rozvíjanie 

vedomostí) 

 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie,  

Ditor 

Partnerské 

vzdelávanie, 

Kooperácia, 

Projekcia, 

Modelové 

situácie 

7 7 7 7 7 
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Rozvíjať 

komunikačné 

a vyjadrovacie 

schopnosti 

 

Rozvoj 

komunikačných 

a vyjadrovacích 

schopností 

Individuálny 

prístup 

Modelové 

situácie 

Riešenie 

nových úloh 

Brainstorming

Zážitkové 

situácie 

7 7 7 7 7 

Získavať 

nové poznatky 

a informácie 

Práca 

s informačnými 

zdrojmi 

Čítanie 

s porozumením, 

sebavzdelávanie, 

práca s časopisom 

 

Individuálny 

prístup 

Motivačné 

hodnotenie 

Riešenie 

nových úloh 

Aktivizácia, 

Diskusia, 

Projektové 

učenie 

6 6 6 6 6 

Rozvíjať slovnú 

zásobu, logické 

myslenie 

 

Rozvíjanie 

slovnej zásoby 

(jazykolamy, 

rébusy,  

doplňovačky, 

tajničky,  hry) 

 

Individuálny 

prístup 

Hra,  

Tréning,  

Animácia 

7 7 7 7 7 
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SPOLOČENSKO-VEDNÁ OBLASŤ 

Výchovno- 

vzdelávací 

cieľ 

 

Obsah 

 

Metódy 

a formy 

1.roč. 

Počet 

VVČ 

2.roč. 

Počet 

VVČ 

3.roč. 

Počet 

VVČ 

4.roč 

Počet 

VVČ 

5.roč. 

Počet 

VVČ 

 

Rozvíjať 

zručnosti 

v medziľudských 

vzťahoch 

 

 

Postoje 

a zručnosti 

v medziľudských 

vzťahoch 

Spolupráca, 

zodpovednosť, 

vytváranie 

pozitívnej klímy 

v oddelení, 

 dodržiavanie 

školského 

poriadku 

 

 

Motivácia 

Modelové 

situácie 

Hranie rolí 

Rozhovor 

 

 

2 2 2 2 2 

 

Poznávať 

základné 

ľudské práva 

 

 

Práva dieťaťa, 

ľudské práva 

Šikanovanie, 

diskriminácia, 

spolužitie 

bez násilia 

 

 

Rozhovor 

Situačné hry 

Brainstorming 

Modelové 

situácie 

2 2 2 2 2 

 

Rozvíjať základy 

hrdosti 

k národným 

hodnotám 

a tradíciám 

 

Naša vlasť, 

naše mesto 

Slovensko 

v Európe, vo svete 

Úspechy 

slovenských 

športovcov, 

umelcov 

 

 

 

 

Rozhovor 

Brainstorming 

Výtvarná práca 

Tvorivá dielňa 

Film 

Práca s knihou 

Exkurzia 

1 1 1 1 1 
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Formovať 

pozitívny vzťah 

k rodine 

 

Rozvíjať 

pozitívne 

a empatické 

postoje a úctu 

k rodičom, 

blízkym 

Moja rodina, 

môj 

domov 

Rozprávanie 

o rodine 

Príbuzenské 

vzťahy 

Hodnoty rodiny 

Úcta, komunikácia 

a pomoc medzi 

členmi rodiny 

Význam blízkeho 

človeka 

Tolerancia 

Život detí 

v rozvrátenej  

rodine 

 

Rozhovor 

Výtvarná práca 

Film 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Brainstorming 

Zážitkové 

učenie 

2 2 2 2 2 

Získavať 

spôsobilosť 

verbálnej 

a neverbálnej 

komunikácie 

a aktívneho 

počúvania 

 

 

Prosociálne 

správanie 

v detskom 

 kolektíve 

Otvorená 

komunikácia 

 

Brainstorming 

Hry 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

 

1 1 1 1 1 

Rozvíjať základy 

zručností 

sebahodnotenia, 

 sebariadenia, 

sebamotivácie 

Prosociálne 

správanie 

v detskom 

 kolektíve 

Ľudská dôstojnosť 

a sebaúcta 

(silné, slabé 

stránky  osobnosti) 

Hra 

Dramatizácia 

Brainstorming 

Výtvarný 

prejav 

Modelové 

situácie 

2 2 2 2 2 

Rozvíjať 

schopnosť 

pozitívne 

prijímať 

a hodnotiť  

iných 

Prosociálne 

správanie 

v detskom  

kolektíve 

Pozitívne 

hodnotenie iných 

Interpersonálne 

hry 

Aktivizácia 

Modelové 

situácie 

Hranie rolí 

2 2 2 2 2 
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Formovať 

medziľudské 

vzťahy 

 

Rozvíjať 

tvorivosť 

v medziľudských 

vzťahoch, 

vrátane riešenia 

problémov, 

chápať, 

akceptovať, 

tolerovať  iných 

 

Získavať 

zručnosť 

pohotovo riešiť 

vzniknuté 

problémy 

 

Prosociálne 

správanie 

v detskom  

kolektíve 

Tvorivosť a 

Iniciatíva 

(Čo by si urobil 

keby...) 

(Ako sa zachovať 

v situácii: 

šikanovanie, 

prepad, vlámanie, 

náhla nevoľnosť, 

požiar, 

obťažovanie atď.) 

 

Hranie rolí 

Situačné hry 

Dramatizácia 

Modelové 

situácie 

Rozhovor 

v komunite 

Brainstorming 

Film 

Výtvarný prejav 

2 2 2 2 2 

Prejavovať city 

voči iným a 

akceptovať citové 

prežívanie iných 

Prosociálne 

správanie 

v detskom  

kolektíve 

Komunikácia 

a vyjadrovanie  

citov 

 

Dramatizácia 

Hranie rolí 

Rozhovor 

v komunite 

Výtvarný 

prejav 

2 2 2 2 2 

Prejavovať 

pozitívne 

a empatické 

postoje k ľuďom,  

k chorým,  

osobám starým, 

so zdravotným 

postihom 

 

Prosociálne 

správanie  

v detskom 

 kolektíve 

Empatia 

 

Brainstorming 

Film 

Rozprávka 

Hranie rolí 

Modelové 

situácie 

2 2 2 2 2 
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Osvojovať si 

nenásilné 

riešenie 

konfliktov 

Prosociálne 

správanie 

v detskom  

kolektíve 

Asertivita 

(Čo je konflikt, 

z čoho vzniká) 

 

Brainstorming 

Rozhovor 

v komunite 

Modelové 

situácie 

Interpersonálne 

hry 

2 2 2 2 2 

Rozvíjať 

a dosiahnuť  

primeranú 

schopnosť 

nazerania 

na pozitívne 

a negatívne 

 vzory 

Prosociálne 

správanie 

v detskom  

kolektíve 

Schopnosť výberu 

žiaducich reálnych 

a zobrazených  

vzorov 

 

 

Rozhovor 

v komunite 

Modelové 

situácie 

Interpersonálne 

hry 

Výtvarný 

prejav 

Aktivizácia 

2 2 2 2 2 

Utvárať 

schopnosť 

nezištne pomáhať 

iným a získať 

vnútorné 

uspokojenie 

z tejto činnosti 

Prosociálne 

správanie 

v detskom  

kolektíve 

Prosociálnosť 

v osobných  

vzťahoch 

(spolupráca, 

pomoc, darovanie, 

delenie sa) 

Rozhovor 

v komunite 

Modelové 

situácie 

Interpersonálne 

hry 

 

2 2 2 2 2 

Rozvíjať 

poznatky 

z pravidiel 

 cestnej premávky 

Bezpečná cesta 

do školy 

Spoznávanie 

dopravných 

značiek a značení 

Pravidlá cestnej 

premávky 

Dopravné 

prostriedky 

ich klady a zápory 

 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hry 

s dopravným 

koberčekom 

Rozprávky 

Vychádzky 

 

1 1 1 1 1 
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PRACOVNO-TECHNICKÁ OBLASŤ 

Výchovno- 

vzdelávací 

cieľ 

 

Obsah 

 

Metódy 

a formy 

1.roč 

Počet 

VVČ 

2.roč 

Počet 

VVČ 

3.roč. 

Počet 

VVČ 

4.roč. 

Počet 

VVČ 

5.roč. 

počet  

VVČ 

Rozvíjať 

pracovné 

a manipulačné 

zručnosti pri 

zhotovení výtvorov 

z rozmanitého  

materiálu, využitím 

rôznych 

pracovných techník 

a postupov 

 

Formovať základné 

sebaobslužné 

a pracovné 

 návyky, návyky 

 poriadku 

a čistoty, návyky  

 kooperácie 

 

Práca s rôznym 

materiálom, 

netradičné 

pracovné 

postupy 

 

Sebaobsluha, 

úprava 

pracovného 

miesta, čistota v 

oddelení 

 

Rozvoj jemnej 

motoriky, 

manipulačné 

zručnosti, 

spolupráca 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Tvorivá 

dielňa 

Aktivizácia 

Výstava prác 

Hodnotenie 

Tréning 

4 4 4 4 4 

Rozvíjať manuálnu 

zručnosť 

 

Vytvoriť 

a zrealizovať 

vlastný projekt 

 

Formovať 

emocionálne 

a sociálne zrenie 

a empatiu 

Základné 

zručnosti 

v tvorbe 

jednoduchých 

projektov 

 

Prejavy kladného 

vzťahu 

k spolužiakom,  

hrdosť na 

spoločný 

výsledok 

práce 

 

 

 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Prezentácia 

Tvorivá 

dielňa 

Tréning 

Hodnotenie 

 

4 4 4 4 4 
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Rozvíjať základné 

manuálne, technické 

zručnosti a fantáziu 

pri práci 

s konštrukčnými  

stavebnicami 

 

Formovať vzťah 

a úctu ku každej 

práci a ľudským 

výtvorom 

 

 

Práca s 

konštrukčnými 

a 

polytechnickými 

stavebnicami 

 

Poznávanie 

rôznych profesií, 

úcta ku každému 

povolaniu 

 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Prezentácia 

Hodnotenie 

4 4 4 4 4 

Poznávať ľudovú 

kultúru a jej 

tradície 

 

Rozvíjať manuálne 

zručnosti 

pri zhotovení 

výrobkov 

k príslušným 

sviatkom 

 

 

Ľudové tradície 

a ľudové 

 remeslá 

 

Vianočné tradície 

Veľkonočné 

tradície 

 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Prezentácia 

Tvorivá 

dielňa 

Tréning 

Hodnotenie 

 

3 3 3 3 3 

Rozvíjať zručnosť 

pri zhotovení 

výrobkov 

z prírodnín 

 

 

Práca 

s prírodným 

materiálom 

 

Netradičné 

techniky, 

odtlačky, 

abstrakty 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Prezentácia 

Tvorivá 

dielňa 

Tréning 

Hodnotenie 

 

 

 

 

 

 

4 4 4 4 4 

Získavať zručnosti 

potrebné pre 

Základy 

ručných 

Motivácia 

Individuálny 

3 3 3 3 3 
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praktický život, 

pri výkone 

jednoduchých 

ručných prác, 

úprav 

a údržby odevov 

 

prác:  

vyšívanie, 

prišívanie 

gombíka, 

práca s vlnou, 

textilom 

 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá 

dielňa 

Tréning 

Hodnotenie 

Uplatňovať 

zručnosť a estetické 

cítenie 

pre skrášlenie 

svojho príbytku, 

izby, triedy 

 

Aranžovanie 

Vianočné, 

veľkonočné 

ozdoby, 

príležitostné 

ozdoby 

 

Motivácia 

Individuálny 

prístup 

Aktivizácia 

Tvorivá 

dielňa 

Tréning 

Hodnotenie 

4 4 4 4 4 

Rozvíjať zručnosť 

pri jednoduchej 

manuálnej práci 

 

Formovať kladný 

vzťah k manuálnej 

práci a  osobnú 

zodpovednosť za 

vykonanú prácu 

 

 

 

Verejno-

prospešná práca 

Čistenie okolia  

školy, sídliska, 

brigády, 

zber papiera,  

triedenie odpadu 

 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 

Brigáda 

 

3 3 3 3 3 

Rozvíjať fantáziu 

a  manuálnu 

zručnosť 

pri modelovaní 

(uvoľňovať napätie, 

odbúravať stres) 

Modelovanie 

Práca 

s modelovacou  

hmotou 

(plastelínou, 

hlinou atď.) 

Stavby 

v pieskovisku 

 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Prezentácia 

Tréning 

Hodnotenie 

 

4 4 4 4 4 
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PRÍRODOVEDNO-ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ 

Výchovno- 

vzdelávací 

cieľ 

 

Obsah 

 

Metódy 

a formy 

1.roč

. 

Počet 

VVČ 

2.roč. 

Počet 

VVČ 

3.roč. 

Počet 

VVČ 

4.roč. 

Počet 

VVČ 

5.roč. 

Počet 

VVČ 

 

Získavať nové 

poznatky 

o prírode,  

ekológii 

 

Formovať 

pozitívny postoj 

v oblasti  

tvorby 

a ochrany  

prírody 

a životného  

prostredia 

 

 

 

Pozorovanie 

prírody 

Prírodovedné 

vychádzky 

Zmeny 

v prírode 

Striedanie dňa 

a noci 

Striedanie 

ročných 

období 

Pojmy strom,  

les 

Kolobeh vody 

v prírode, 

znečisťovanie 

vodných tokov 

Predstavy 

o zemi 

Predstavy 

o vesmíre 

 

 

 

Vysvetlenie 

Rozhovor 

Film 

Rozprávka 

Vychádzka 

Ekologické 

hry 

Brainstorming 

 

7 7 7 7 7 

 

Rozvíjať 

poznatky 

o zvieratách 

 

Formovať 

pozitívny postoj 

v oblasti 

 tvorby 

a ochrany  

 

Zvieratá 

Domáce 

zvieratá, 

voľne žijúce 

 zvieratá, 

exotické 

zvieratá, 

 

Vysvetlenie 

Rozhovor 

Brainstorming 

Film 

Práca s knihou 

Eko-hry 

Kvíz 

Výtvarný 

prejav 

7 7 7 7 7 
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prírody 

a životného  

prostredia 

spoznávanie 

živočíšnych 

druhov, 

život 

živočíchov 

v zajatí 

týranie zvierat 

 

 

Zážitkové 

učenie 

Aktivizácia 

Rozvíjať 

základné 

zručnosti 

pri tvorbe 

a ochrane 

prírody 

a životného  

prostredia 

 

 

Ochrana 

prírody 

a životného 

 prostredia 

 

Dôsledky 

škodlivých 

zásahov človeka 

do prírody,   

životného 

prostredia 

(prečo ochorela 

naša Zem) 

 

Biologická 

rovnováha 

v prírode 

 

Pojmy: 

potravinový 

článok, 

potravinový 

reťazec, 

korisť, predátor 

 

Vandalizmus 

v prírode i vo 

všeobecnosti 

 

 

Vysvetlenie 

Rozhovor 

Brainstorming 

Film 

Práca s knihou 

Eko-hry 

Kvíz 

Súťaže 

Výtvarný 

prejav 

Zážitkové 

učenie 

Aktivizácia 

7 7 7 7 7 



45 
 

Poznávať 

základné 

princípy 

ochrany 

životného 

prostredia 

 

Vyhľadávať 

nové 

poznatky 

o ekológii 

 

Formovať 

pozitívny postoj 

k ochrane 

životného 

prostredia 

a postoj  

osobnej 

zodpovednosti 

za znečisťovanie 

životného 

prostredia  

a prírody 

 

Globálne 

zmeny 

Ozónová diera 

Globálne 

otepľovanie 

Topenie 

ľadovcov 

Vznik 

civilizačných 

chorôb 

Prírodné 

katastrofy 

Extrémne 

počasie 

Vysvetlenie 

Rozhovor 

Brainstorming 

Film 

Práca s knihou 

Eko-hry 

Kvíz 

Súťaže 

Výtvarný 

prejav 

Zážitkové 

učenie 

Aktivizácia 

6 6 6 6 6 

Získavať 

základné 

poznatky 

o škodlivom 

vplyve 

produkovania 

odpadov 

na ekológiu 

 

Rozvíjať 

zručnosti 

pri jednoduchej 

činnosti 

na tvorbe 

a ochrane  

životného 

Odpady 

Pojem odpad 

Produkcia 

odpadov 

Delenie odpadu 

Separovanie 

odpadu 

Recyklácia 

Skládky 

Spaľovne 

Ekologické 

nakupovanie 

Pokusy 

rozložiteľnosti 

odpadu 

Vysvetlenie 

Rozhovor 

Brainstorming 

Práca s knihou 

Eko-hry 

Kvíz 

Súťaže 

Výtvarný 

prejav 

Zážitkové 

učenie 

Aktivizácia 

Pokus 

Brigáda 

6 6 6 6 6 
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prostredia 

(separovanie 

odpadu, zber 

druhotných 

surovín atď.) 

 

 

 

TELOVÝCHOVNÁ, ZDRAVOTNÁ A ŠPORTOVÁ OBLASŤ 

 

Výchovno- 

vzdelávací 

cieľ 

 

Obsah 

 

Metódy 

a formy 

1.roč. 

Počet 

VVČ 

2.roč. 

Počet 

VVČ 

3.roč. 

Počet 

VVČ 

4.roč. 

Počet 

VVČ 

5.roč. 

Počet 

VVČ 

Získavať 

základné 

hygienické 

a stravovacie 

návyky 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 

Režim dňa, 

hygiena, kultúra 

stolovania 

Rozhovor 

Tréning 

Situačné hry 

 

3 3 3 3 3 

Poznávať 

zásady 

zdravého 

životného 

štýlu 

a uplatňovať 

ich v praxi 

 

Zdravý životný 

štýl 

Zásady zdravej 

výživy 

Pitný režim 

Otužovanie, 

pohyb, relaxácia 

Dentálna 

hygiena 

Zdravotná 

prevencia 

Rozhovor 

Brainstorming 

Kvíz 

Tvorivá dielňa 

Situačné hry 

Vychádzky 

4 4 4 4 4 

Získavať 

elementárne 

poznatky 

o ľudskom  

tele 

a praktické 

zručnosti pri 

poskytovaní 

Základy prvej 

pomoci 

Úraz, lekárnička 

Ľudské telo 

(všeobecná 

charakteristika) 

 

Rozhovor 

Tréning 

Situačné hry 

Práca s knihou 

3 3 3 3 3 
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elementárnej 

prvej pomoci 

Formovať 

odmietavý 

postoj 

k drogám 

a iným 

návykovým 

látkam 

Psychotropné 

látky 

Drogy, alkohol, 

fajčenie 

 

Motivácia 

Rozhovor 

Výtvarný 

prejav 

Brainstorming 

Situačné hry 

3 3 3 3 3 

Rozvíjať 

schopnosť 

relaxovať 

pravidelným 

cvičením 

 

 

Relaxačné 

cvičenia a hry 

Telovýchovné 

chvíľky 

Aktívna 

muzikoterapia 

Pasívna 

muzikoterapia 

Autogénny 

tréning 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

4 4 4 4 4 

Rozvíjať 

elementárne 

pohybové 

zručnosti 

a športový  

talent 

 

 

Športové hry 

 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

4 4 4 4 4 

Rozvíjať 

elementárne 

pohybové 

zručnosti 

 

Aplikovať 

v hre 

dohodnuté 

pravidlá 

a rešpektovať 

ich 

 

Pohybové hry 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 

4 4 4 4 4 
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Rozvíjať 

elementárne 

pohybové 

zručnosti 

Kooperovať 

v tíme 

 

 

Štafetové hry 

 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 

4 4 4 4 4 

 

Upevňovať 

návyky 

relaxu 

pravidelným 

cvičením 

a pohybom 

 

 

Rekreačné 

sezónne 

hry a športy 

 

 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

Vychádzky 

Hodnotenie 

4 4 4 4 4 
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ESTETICKO-VÝCHOVNÁ OBLASŤ 

 

Výchovno- 

vzdelávací 

cieľ 

 

Obsah 

 

Metódy 

a formy 

1.roč. 

Počet 

VVČ 

2.roč. 

Počet 

VVČ 

3.roč. 

Počet 

VVČ 

4.roč. 

Počet 

VVČ 

5.roč. 

Počet 

VVČ 

Formovať 

pozitívny 

vzťah  

k umeniu 

 

Rozvíjať 

tvorivosť, 

fantáziu 

Netradičné 

výtvarné 

techniky 

Hra s farbou 

Práca 

s prírodninami 

Osvojenie nových 

techník 

Experimentovanie 

Kreslenie, 

maľovanie 

 

Motivácia 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Tvorivá 

dielňa 

Tréning 

Výstava prác 

Hodnotenie 

4 4 4 4 4 

Poznávať 

významné 

umelecké 

diela,  

ich autorov,  

umelcov 

 

Formovať 

vzťah 

a úctu ku 

kultúrnym 

hodnotám 

 

Hodnotiace 

postoje 

k umeleckým  

dielam 

Kultúrne 

pamiatky, 

ľudové tradície, 

Kultúrne stánky 

(divadlo, galéria, 

múzeum) 

Vysvetlenie 

Vychádzka 

Exkurzia 

Ukážka 

Aktivizácia 

Tvorivá 

dielňa 

Hodnotenie 

 

 

3 3 3 3 3 

Poznávať diela 

z klenotnice  

slovenskej a  

inej 

literatúry 

 

 

Detská poézia 

a próza 

Ľudové 

rozprávky, 

povesti, báje 

a bájky 

 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Rozhovor 

Ilustrácia 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

4 4 4 4 4 
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Formovať 

vzťah 

k čítaniu 

a literatúre 

Kultivovať 

rečový 

a vyjadrovací  

prejav 

 

Vyjadrovať 

umeleckými 

výrazovými 

prostriedkami 

pocity a dojmy 

Literárno-

dramatická 

tvorivosť 

 

Dramatizácia 

Hranie rolí 

Rozprávanie deja 

podľa obrázkov 

Improvizácia 

 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Rozprávka 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Aktivizácia 

Hodnotenie 

 

4 4 4 4 4 

 

Podieľať sa na 

príprave osláv, 

sviatkov, 

spoločenských 

udalostí 

 

 

Akadémie, 

slávnosti 

Prípravy 

kultúrnych 

vystúpení 

 

Motivácia 

Individuálny 

prístup 

Aktivizácia 

Hodnotenie 

 

 

4 4 4 4 4 

 

Rozvíjať 

základné 

spevácke 

návyky 

 

Poznávať 

ľudové 

piesne 

 

Formovať 

hrdosť 

ku kultúrno- 

historickému 

dedičstvu 

a tradíciám 

 

 

Vokálno-

intonačné 

činnosti 

Spev ľudových 

piesní 

Spev umelých 

piesní   (detské, 

tanečné atď.) 

Základné spevácke 

návyky (dýchanie, 

tvorenie tónu, 

artikulácia, 

správne sedenie) 

 

 

Motivácia 

Individuálny 

prístup 

Aktivizácia 

Tréning 

3 3 3 3 3 
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Rozvíjať 

zručnosť 

pri rytmizovaní 

jednoduchých 

rytmických 

motívov 

 

Poznávať 

jednoduché 

rytmické 

nástroje 

 

 

Inštrumentálne 

činnosti 

Rytmizácia 

riekaniek a piesní 

Hra na telo 

 

Motivácia 

Individuálny 

prístup 

Aktivizácia 

Tréning 

Hra 

3 3 3 3 3 

 

Rozvíjať 

zručnosť 

pri hudobno- 

pohybových 

činnostiach 

 

 

 

Hudobno-

pohybové činnosti 

Hudobno- 

pohybové hry 

Tanec 

Hudobno- 

dramatická činnosť 

 

Motivácia 

Individuálny 

prístup 

Aktivizácia 

Tréning 

Hra 

4 4 4 4 4 

 

Formovať 

vzťah 

k hudbe,  

umeniu 

 

Poznávať diela 

významných 

hudobných 

skladateľov 

 

 

 

Počúvanie hudby 

 

Motivácia 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Rozhovor 

4 4 4 4 4 
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MEDIÁLNA OBLASŤ 

 

Výchovno- 

vzdelávací 

cieľ 

 

Obsah 

 

Metódy 

a formy 

1.roč 

Počet 

VVČ 

2.roč. 

Počet 

VVČ 

3.roč. 

Počet 

VVČ 

4.roč. 

Počet 

VVČ 

5.roč. 

Počet 

VVČ 

Získať poznatky 

o médiách  

 

Médiá, práca  

s médiami 

Médiá  vo 

 vlastnom  

prostredí 

Charakterizovať 

médiá 

Motivácia 

Rozhovor 

Diskusia 

Modelové 

situácie 

Inscenačné 

2 2 2 2 2 

Poznať, 

uvedomiť si ich 

pozitívny vplyv,  

ako aj ich  

nebezpečenstvá 

Bezpečnosť 

užívania médií,  

ich pozitívum 

Dôsledky médií 

 

 

Situačné  

Opis 

Rozprávanie 

Diskusia 

Inscenačné 

2 2 2 2 2 

Uplatňovať 

kritické 

myslenie: 

Prijímať 

Analyzovať 

Hodnotiť  

a komunikovať  

Chápať a kriticky  

posudzovať 

mediálne 

spracovanú 

realitu,  

( prijímať,  

analyzovať, 

hodnotiť, 

komunikovať) 

Vizuálna 

Demonštrácia 

Príbeh 

Syntéza 

2 2 2 2 2 

Formovať postoj 

k médiám 

Vlastné mediálne 

príspevky, 

vlastný názor 

 

Diskusia  

Hra 

Brainstorming 

 

2 2 2 2 2 
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Tabuľka č. 2  

 

Reevidácia  VP  ŠKD 

 

 

Reevidácia 

 

Dátum 

 

Záznam reevidovania, zmeny a 

úpravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


