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                        CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

1 Všeobecná charakteristika školy 
 

1.1 Charakteristika školy 

Gymnázium je všeobecno-vzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá 

pripravuje žiakov v štvorročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné 

všeobecné vzdelanie so špeciálnym zameraním na športovú  výchovu. Vyššie sekundárne 

vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním štvrtého ročníka, ktorý sa ukončuje maturitnou 

skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške. 

Štúdium na gymnáziu je určené pre žiakov, ktorí ukončili deviaty ročník ZŠ.  

Školský vzdelávací program je pre študijný odbor so zameraním na športovú prípravu.  

Škola (založená v školskom roku 2006/2007) je zameraná na to, aby žiak nadobudol 

všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové kompetencie (spôsobilosti). Poskytuje možnosť 

štúdia s jedinečným študijným zameraním, zohľadňujúcim individuálne osobnostné 

predpoklady a zosúladenie všeobecného a športovo zameraného štúdia. Absolventi 

získavajú možnosť rozvíjať svoj talent a športové kompetencie nad rámec bežného 

gymnaziálneho vzdelania. Škola pripravuje žiakov predovšetkým na ďalšie vzdelávanie, a 

zároveň na uplatnenie sa v praxi (konkrétne v oblastiach  telesná výchova a šport), na 

úspešný osobný a  sociálny život. 

Cieľom práce pedagogického zboru gymnázia je vybaviť žiakov systematickou 

štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do 

zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa vo svojom živote profesijne a osobnostne 

rozvíjali so zreteľom na odbor štúdia - šport. Predpokladom je uplatňovanie progresívnych 

vzdelávacích postupov, nových organizačných foriem, stratégií a metód, ktoré podporujú 

poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov.  

Študijné zameranie nášho gymnázia umožňuje rozvoj športového nadania 

a predpokladov pre uplatnenie kariéry športovca podľa individuálneho zamerania. Škola 

umožňuje venovať sa individuálnej príprave a kariére podľa záujmu každého žiaka, pracuje 

formou individuálneho prístupu a s rešpektom k voľbe konkrétneho športu. Zvýšeným počtom 

hodín športovej prípravy (10 hodín + 10 hodiny) sa adekvátne dopĺňa profesionálny rozvoj 

každého žiaka v oblasti športu, ktorý prebieha v súlade s individuálnym športovým 

programom športovca v jeho športovom klube, a to prostredníctvom komunikácie s trénerom 

a prispôsobením sa jeho tréningovému plánu.  

Škola dopĺňa prípravu športovcov pre aktívnu športovú činnosť predovšetkým 

v oblastiach regenerácie (plaváreň, sauna, masáže), kondičnej prípravy (vlastná posilňovňa) 

a prostredníctvom kvalitne vybavenej športovej haly (gymnastika, športové hry, akrobacia, 



 
 

atletické cvičenia). Individuálnym prístupom k žiakom a v súlade s ich tréningovým plánom 

kvalitne dopĺňame ich športový rozvoj, a to k spokojnosti športovcov a trénerov.  

 Jedným zo základných východísk tvorby Školského vzdelávacieho programu je 

akceptovanie reformy školskej výchovno-vzdelávacej sústavy so zameraním na zmenu 

prístupu a obsahu vzdelávania. 

Naším cieľom je vytvorenie hodnotnej školy podľa zásad, ktoré zaručia  

zodpovedajúci a kvalitný obsah vzdelávania, novú dimenziu v hodnotení kvality výchovy 

a vzdelávania, kariérny rast pedagogických zamestnancov školy, skvalitňovanie nových 

metód a foriem vzdelávania v súlade s tvorbou nových učebníc. 

Koncepcia školského vzdelávacieho programu zahŕňa komplexný prístup k uplatneniu 

cieľov, metód, foriem vzdelávania na našej škole, a zároveň stratégiu hodnotenia, 

organizácie a riadenia vzdelávania. 

 Pri tvorbe cieľov sa riadime Zákonom 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní, Zákonom č. 37/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa (školský) zákon v znení 

a doplnení neskorších noviel. 

Poslanie školy:  

„Športom zdravie upevňujeme a umením ho skrášľujeme.“ 

 

Vízia školy: 

„Škola, ktorej absolvent bude vzdelaný a pripravený pre život.“ 

 

Cieľ školy: 

„V školskom roku 2015/2016 sa bude každý žiak od II. ročníka štúdia prezentovať 

prostredníctvom IKT.“ 

 

Školský vzdelávací program smerujeme k prioritám, za ktoré považujeme:  

 rozvoj kľúčových kompetencií a pripravenosť na celoživotné vzdelávanie; 

 integráciu všeobecného a odborného vzdelávania; 

 dôraz na širokospektrálne orientovaný profil absolventov, ktorý zlepšuje ich uplatnenie 

v praxi; 

 prispôsobenie vzdelávania a výchovy požiadavkám jednotného európskeho trhu 

práce; 

 rozvoj pohybových schopností so vzdelávaním v duchu kalokagatie; 

 schopnosť samostatného riešenia problémov spojených s tréningovým procesom 

(tréningové plány, tréningové cykly, psychológia športovca, riadenie v oblasti športu). 

 



 
 

Pozitívnym stimulom pre organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na 

Súkromnom gymnáziu je aj jeho fungovanie ako jednej zo škôl Komplexu škôl PHA vo 

Zvolene. Spomínané prepojenie umožňuje prácu na spoločných projektoch rovnako ako 

optimálne využitie personálnych a technicko-priestorových kapacít školy.  

 

1.2 Štruktúra školy 

Súkromné športové gymnázium vo Zvolene je v sieti škôl jedinečné, pretože vyžaduje 

špecifické predpoklady pre štúdium, s čím súvisí aj menší počet žiakov v jednotlivých 

triedach, čo však umožňuje individuálny prístup k žiakom, a tým skvalitňuje výchovno-

vzdelávací proces. Pre rast vzdelanostnej úrovne v regióne má veľký význam.  

Vzdelávanie žiakov štvorročného štúdia sa uskutočňuje podľa školského 

vzdelávacieho programu v súlade s vyšším sekundárnym vzdelávaním ISCED 3A.  

Škola disponuje (spolu s fungujúcim Súkromným konzervatóriom vo Zvolene) 

dostatočným priestorovým vybavením pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov 

aj odborných predmetov. 

Na základe spolupráce s vedením Technickej akadémie vo Zvolene (kvôli 

realizácii športovej prípravy a telesnej a športovej výchovy) využívame nadštandardne 

vybavené telocvične Technickej akadémie vo Zvolene ako aj priľahlý športový areál. 

V priestoroch krytej plavárne vo Zvolene prebieha proces rehabilitácie vo forme 

sauny. Máme zabezpečený plavecký bazén (25 m) na doplnenie tréningového procesu 

športovcov, a to vo forme plávania, ktoré slúži nielen na regeneráciu, ale aj na zvyšovanie 

funkčnej kapacity organizmu a doplnkovej kondičnej prípravy. Máme možnosť využívať aj 

špecializovaný priestor na SPINNING, ktorý tvorí súčasť komplexu v plavárni. 

1.3 Charakteristika žiakov 

Športové zameranie štúdia vyžaduje od žiakov talentové predpoklady, preukázané 

talentovou skúškou. Pri ich predpokladanom zameraní ďalšieho štúdia na vysoké školy 

športového zamerania budú žiaci pripravovaní pod vedením pedagógov voliteľných 

predmetov, s uplatnením individuálneho prístupu a s ohľadom na ich špecifické potreby. 

Súčasťou prípravy na prijatie a absolvovanie prijímacích skúšok na ďalšie štúdium je príprava 

na talentové skúšky na vysoké školy. 

 

1.4 Charakteristika pedagogického zboru 

Všetci pedagógovia spĺňajú pedagogickú spôsobilosť a kvalifikovanosť. Učitelia školy 

sa aktívne angažujú aj v mimoškolskej činnosti. Pripravujú športové podujatia, organizujú 

poznávacie zájazdy, výchovno-vzdelávacie exkurzie a športové aktivity, vedú záujmové 

krúžky a zúčastňujú sa so žiakmi súťaží podľa zvoleného študijného zamerania.   



 
 

Predmety študijného zamerania odboru (telesná a športová výchova) vyučujú skúsení 

pedagógovia s trénerskou praxou. Škola úzko spolupracuje s HKM Zvolen, MFK Lokomotíva 

Zvolen ako aj  s odborníkmi v oblasti športu – s trénermi.  

Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorého na základe doporučenie Rady školy 

ustanovila do funkcie zriaďovateľka školy. V čase neprítomnosti riaditeľa školy ho zastupuje 

zriaďovateľka, ktorá zabezpečuje aj výchovno-vzdelávací proces, a zároveň je 

koordinátorkou Školského vzdelávacieho programu.  

V škole pracuje aj výchovný poradca, ktorý poskytuje odbornú pomoc žiakom v oblasti 

kariérneho poradenstva, venuje pozornosť problémovým žiakom a koordinuje interakciu 

pedagógov so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vyučovanie 

náboženskej výchovy zabezpečuje externý učiteľ – katechét.  

Vedenie školy koordinuje ďalšie vzdelávanie učiteľov. Vzdelávanie sa týka:  

- uvádzania začínajúcich učiteľov do praxe – v spolupráci s riaditeľom školy, 

uvádzajúcim učiteľom, vedúcim a členmi predmetových komisií; 

- prípravy pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými vyučovacími 

prostriedkami, pre prácu s výpočtovou technikou a multimédiami; 

- udržiavania a zvyšovania odborných kompetencií pedagogických zamestnancov – 

ponuky metodicko-pedagogických centier a iných vzdelávacích inštitúcií;  

- prípravy pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej kvalifikačnej skúšky 

a kreditov;  

- prípravy pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií (triedny 

učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, koordinátor, knihovník, 

projektový manažér a pod.);  

- prípravy pedagogických zamestnancov na výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému – tvorba Školských vzdelávacích programov, pedagogických a 

metodických materiálov a pod.  

1.5 Organizácia prijímacieho konania 

Škola prijíma žiakov do 1. ročníka na základe úspešného vykonania talentovej 

skúšky. Všetci žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v celoslovenských alebo 

medzinárodných športových súťažiach, budú na základe predložených potvrdení a po 

prerokovaní na Pedagogickej rade školy, prijatí bez prijímacích skúšok. Podmienky prijatia sú 

zverejnené na stránke školy: www.pinkharmony.sk. Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

môžu mať na základe odporúčania školského zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie prijímaciu skúšku upravenú rovnako ako aj termín skúšok. 
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1.5.1 Požiadavky na talentové skúšky z telesnej a športovej výchovy 
 

Talentová skúška pozostáva z overenia pohybových schopností a pohybových zručností. 

 

A/ Gymnastika 

Akrobacia (chlapci, dievčatá): základný postoj, stoj spojný, pripažiť, výkrokom pravej (ľavej) 

vpred  a odrazom z ľavej (pravej), stoj na rukách (výdrž 1 s), kotúľ do drepu, predpažiť, kotúľ 

dozadu do vzporu drepmo, vztyk, pripažiť, z rozbehu 2 - 3 krokov premetový poskok, premet 

bokom, prinožiť, pripažiť. 

Hodnotenie: za správne prevedenie všetkých prvkov získava uchádzač 10 b. 

 

Preskok: chlapci (koza, výška 120 cm, skrčka so zášvihom), dievčatá (koza, výška 120 cm, 

roznožka so zášvihom). 

Hodnotenie: max. 10 b. 

 

Šplh na tyči 4,5 m: chlapci bez prírazu, dievčatá s prírazom. 

Hodnotenie: max. 10 b. 

 

B/ Atletika 

Testovanie rýchlosti: chlapci, dievčatá – beh na 50 m. 

Testovanie vytrvalosti: chlapci, dievčatá – Cooperov test – beh 12 min. 

Hodnotenie: max. 10 b. 

 

C/ Športové hry 

Uchádzač musí preukázať praktickú znalosť v jednej zo športových hier (basketbal – reťazec 

herných činností – vedenie lopty, dvojtakt, streľba na kôš, hra; volejbal - herné činnosti 

jednotlivca, odbíjanie zhora, zdola, podanie, hra); pri hodnotení sa berie do úvahy herná 

činnosť jednotlivca a technicko-taktická spôsobilosť. 

Hodnotenie: max.10 b. 

 

D/ Plávanie 

100 m na voľný spôsob - uchádzač začína štartovým skokom a počas plávania nemení 

plavecký štýl. 

 

Tabuľky bodového hodnotenia 

Beh na 50 m                           Cooperov test – 12 min. beh 

Body chlapci dievčatá Body chlapci dievčatá 



 
 

10 6,6 7,6 10 3 200 2 800 

9 6,7 7,7 9 3 100 2 700 

8 6,8 7,8 8 3 000 2 600 

7 6,9 7,9 7 2 900 2 500 

6 7,0 8,0 6 2 800 2 400 

5 7,1 8,1 5 2 700 2 300 

4 7,2 8,2 4 2 600 2 200 

3 7,3 8,3 3 2 500 2 100 

2 7,4 8,4 2 2 400 2 000 

1 7,5 8,5 1 2 300 1 900 

 

Plávanie 

Body chlapci  dievčatá  

 prsia kraul prsia kraul 

10 1:40 1:25 1:50 1:40 

9 1:45 1:30 1:55 1:45 

8 1:50 1:35 2:00 1:50 

7 1:55 1:40 2:05 1:55 

6 2:00 1:45 2:10 2:05 

5 2:05 1:50 2:15 2:10 

4 2:10 1:55 2:20 2:15 

3 2:15 2:00 2:25 2:20 

2 2:20 2:05 2:30 2:25 

1 2:25 2:10 2:40 2:30 

 

Šplh na tyči 

Body chlapci dievčatá 

10 do 3s do 4s 

9 3,5 4,5 

8 4,0 5,0 

7 4,5 5,5 

6 5,0 6,0 

5 5,5 6,5 

4 6,0 7,0 

3 6,5 7,5 

2 7,0 8,0 



 
 

1 7,1 a viac 8,1 a viac 

 

1.6 Organizácia maturitnej skúšky 

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2015/2016 upravuje Zákon č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, Vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 

Vyhlášky č. 209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 318/2008 Z. z., Vyhláška č. 

319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení Vyhlášky č. 

269/2009 Z. z., Vyhláška č. 208/2011 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 319/2008 

Z. z. a Metodické usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii maturitnej skúšky a k opravným 

skúškam externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti maturitnej 

skúšky zo dňa 24. 9. 2012. 

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný  

ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM). 

1.7 Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 

Pod pojmom školská integrácia sa rozumie výchova a vzdelávanie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP) v triedach škôl určených pre 

žiakov bez ŠVVP. Individuálne začlenený žiak je integrovaný do vzdelávacieho procesu 

školy, je evidovaný ako žiak so ŠVVP za podmienok súhlasu jeho zákonného zástupcu. Jeho 

vzdelávanie v bežných stredných školách prebieha v súlade s platnou legislatívou a v súlade 

so ŠVP ISCED 3 – vyššie sekundárne vzdelávanie. 

Súkromné gymnázium a jeho pedagogickí pracovníci sa snažia vytvoriť takú 

atmosféru, ktorá pozitívne ovplyvňuje úroveň sociálnej integrácie žiaka so ŠVVP. Na základe 

odborného vyšetrenia zabezpečuje škola špeciálne začlenenému žiakovi úpravu podmienok, 

foriem, metód a prístupu vo výchove a vzdelávaní, čím vytvára žiakovi podmienky v rozsahu 

a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám.    

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Škola úzko spolupracuje s Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP) vo Zvolene. 

CPPPaP má v kompetencii starostlivosť o žiakov s vývinovými poruchami učenia, 

s poruchami správania, o nadaných žiakov, o chorých a oslabených žiakov a žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia.  

Spoločným úsilím sa škola spolu s CPPPaP vo Zvolene snaží docieliť kvalitné 

vzdelávanie žiakov so ŠVVP, a tým podporiť ich osobnostný, vzdelávací a profesijný vývin. 

V súčasnosti škola vzdeláva žiakov so ŠVVP, ktorých eviduje ako individuálne začlenených 



 
 

žiakov. Každému žiakovi bol v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva 

a prevencie a triedneho učiteľa vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program. 

Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do strednej školy je podmienený na základe jeho odborného 

vyšetrenia. Kompenzačné pomôcky zabezpečuje škola podľa potrieb žiaka (poskytnutie 

vytlačených poznámok namiesto diktovania, odovzdávanie slohových prác spracovaných na 

počítači a pod). 

Výchovný poradca, ako sprostredkovateľ výchovného poradenstva, poskytuje na 

škole odborné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Zabezpečuje konzultačnú, informačnú, 

poradenskú činnosť, vykonáva kariérové poradenstvo. Spolupracuje s triednym učiteľom 

žiaka so ŠVVP, sprostredkúva prepojenie školy s odbornými pracovníkmi poradenských 

zariadení a predovšetkým s rodičmi žiakov.       

Okrem výchovneho poradcu spôsobí na škole aj koordinátor pre prevenciu drogových 

závislostí. Jeho úlohy sú na škole jasne vymedzené. Plní úlohu školského poradenstva 

v otázkach prevencie drogových a iných závislostí, pričom osobitnú pozornosť venuje žiakom 

zo znevýhodneného sociálneho prostredia, koordinuje a metodicky usmerňuje protidrogovú 

výchovnú a informačnú činnosť. Pri plnení si svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje 

s výchovným poradcom školy. 

  Spolupráca s rodičmi je taktiež na dobrej úrovni. Rodičia sú informovaní o dianí na 

škole na rodičovských združeniach, na individuálnych stretnutiach s triednymi učiteľmi a na 

individuálnych stretnutiach s výchovnou poradkyňou. 

1.8 Kurzová forma výučby 

Na našej škole sa realizujú dve kurzové formy výučby, a to kurz pohybových aktivít 

v prírode a kurz na ochranu života a zdravia. 

Kurzové formy výučby sú súčasťou vyučovania predmetu telesná a športová výchova, 

pričom majú samostatnú časovú dotáciu. Riadia sa samostatnými smernicami a vecným 

obsahom.  

V 1. ročníku absolvujú žiaci kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné 

športy. Na našej škole sa žiaci zúčastňujú dobrovoľného lyžiarskeho (snowbordového) 

výchovno-výcvikového kurzu. Lýžiarskeho výchovno –výcvikového kurzu sa môžu zúčastniť 

aj žiaci vyšších ročníkov. V 2. ročníku sa kurz pohybových aktivít v prírode zameriava na 

letné športy. Žiaci absolvujú kurz so zameraním na plávanie a turistiku. Kurz ochrany života 

a zdravia je zaradený do vyučovacieho procesu v 3. ročníku.  

V prvom a druhom ročníku sa dvakrát do roka uskutočňuje účelové cvičenie. 



 
 

1.9 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Poradnými orgánmi vedenia školy sú pedagogická rada a predmetové komisie. 

Pedagogická rada pracuje podľa plánu a zasadá raz mesačne. Predmetové komisie 

zasadajú podľa svojich plánov práce 4 – 5-krát ročne.  

Vedenie školy spolupracuje aj s Radou školy, ktorá je 5-členná a je zostavená v 

súlade s platnou legislatívou. Má vypracovaný svoj štatút, ktorým sa riadi vo svojej činnosti. 

Samosprávne orgány školy sú pre vedenie školy dobrou spätnou väzbou pri získavaní 

informácií z iných zdrojov ako z pedagogickej verejnosti, pomáhajú pri zosúladení 

požiadaviek a potrieb so záujmami žiakov, ich rodičov i verejnosti.  

Vedenie školy spolupracuje prostredníctvom pedagógov pre športovú prípravu so 

športovými klubmi, v ktorých sú registrovaní žiaci, a to v oblasti vzájomnej spolupráce 

smerujúcej k intenzívnejšej a kvalitnejšej príprave športovca pre jeho športové zameranie. 

1.10 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Škola má zriadené odborné učebne a priestory, ktoré umožňujú plnohodnotne 

realizovať učebné osnovy: 

 učebňu výpočtovej techniky;  

 učebňa jazykov 

 učebňa prírodovedných predmetov 

 multifunkčnú koncertnú sálu, ktorú je možné využívať na statické cvičenia; 

 posilňovňu (poskytujúcu regeneráciu pre žiakov, pedagógov i ostatných 

zamestnancov školy); 

 Komorné divadlo J. M. Pinku -  divadelná sála s kapacitou 80 miest. 

 

Škola má tiež k dispozícii:  

 kvalitne vybavenú telocvičňu (prenájom);  

 plaváreň so saunou (prenájom); 

 parkový areál (na školskom dvore);  

 školskú knižnicu. 

 

Škola sa postupne modernizuje, čo sa odzrkadľuje na vybavení kabinetov a učební. 

Škola disponuje interaktívnymi tabuľami, školskými notebookmi a počítačmi. Vybavenie 

kabinetov je postačujúce, ale je potrebné ich dopĺňať novými modernými učebnými 

pomôckami. Finančné prostriedky na ich nákup škola získava predovšetkým z prostriedkov 

štátneho rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, zo 

školného a príspevkov od rodičov a z grandov, fondov a nadácií na financovanie aktivít školy. 



 
 

1.11 Škola ako životný priestor 

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na 

upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o 

aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej  atmosféry 

medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi. 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní: 

 bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie; 

 poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; 

 pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; 

 pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia; 

 odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. 

 

 

2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 

Študijné zameranie šport vychádza zo všeobecných základov pedagogiky ako vedy o 

výchove a zo všeobecnej teórie športu s prihliadnutím na zvláštne a špecifické úlohy telesnej 

výchovy a športu v spoločnosti. 

. 

2.1 Ciele výchovno-vzdelávacieho procesu 

Našou prioritou je: 

● vytvárať pri výučbe všeobecnovzdelávacích i športových predmetov motivačné 

prostredie pre harmonický rozvoj osobnosti žiaka; 

● vytvárať priestor v takej forme, aby sa v adekvátnych podmienkach mohli rozvíjať 

športové danosti študentov;  

● na širšej platforme postupne budovať prezentáciu športových výsledkov 

(prostredníctvom súťaží, pôsobenia v športových kluboch a pod.) smerom k verejnosti 

(napr. internet); 

● chceme rozšíriť možnosti spolupráce na pedagogickom poli - napr. porovnávacia 

pedagogika v spolupráci s ostatnými školami na Slovensku, ale aj v zahraničí, s čím 

je úzko prepojená aj možnosť spolupráce formou súťaží, seminárov, konferencií,  

otvorených hodín atď.; 

● rovnako chceme prehĺbiť spoluprácu so športovými klubmi, v ktorých sú aktívni 

niektorí študenti – HKM Zvolen, HK Detva, MFK Lokomotíva Zvolen, TU Slavia 

a pod.; 



 
 

● podporujeme študentov reprezentujúcich v zahraničí a v domácej reprezentácii  

Húska - pôsobí v zámorí, P. Halama reprezentácia do 18 rokov, Ivan reprezentácia do 

17 rokov) a v neposlednom rade je naším cieľom podporovanie aktívnej komunikácie 

a spolupráce medzi školou a rodinou, nakoľko je pre individuálnu športovú výchovu 

dôležité, aby sa spoločne s rodičmi riešili perspektívy napredovania a rozvoja 

študentov. 

 

Pre realizáciu cieľov v programe školy budeme:  

-  trvalo zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzaním nových metód 

a stratégií vyučovania; 

- skvalitňovať systém vnútroškolskej kontroly; 

- udržiavať a zabezpečovať vysokú odbornosť pedagogického zboru; 

- prehlbovať právne vedomie pedagogických zamestnancov školy; 

- vytvárať efektívne pôsobiace motivačné prostredie; 

- modernizovať technické vybavenie školy modernými učebnými pomôckami (v 

závislosti na finančných zdrojoch); 

- zapájať žiakov a rodičov do organizačnej štruktúry školy; 

- podporovať profesijný a odborný rast pedagógov. 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme pokračovať v tendencii motivovať čo najviac 

žiakov tak, aby ich úsilie bolo hodnotené celkovým prospechom - prospel s vyznamenaním a 

prospel veľmi dobre, a zároveň ich výsledky boli prezentované širšej verejnosti.  

 

2.2 Strategické zámery 

 Strategickými zámermi školy sú: 

 budovať naďalej meno školy v odborných a športových kruhoch; 

 zlepšiť ekonomickú situáciu školy;  

 inovovať metódy riadiacej, kontrolnej a výchovnej práce; 

 rozvíjať a upevňovať spoluprácu so športovými inštitúciami v regióne;  

 pracovať na nových projektoch. 

2.3 Pedagogický proces  

Pedagogický, t. j. výchovno-vzdelávací, proces znamená cielené riadenie foriem 

výchovy a vzdelávania (vyučovania). Predpokladá vytvorenie metodiky práce - 

najoptimálnejšej organizácie a efektivity práce všetkých pracovníkov školy. Riešenie týchto 

otázok zahŕňa dva aspekty - spočíva v teoretickej reflexii na danom type školy a  následných 

pedagogických činnostiach a opatreniach.  



 
 

Súkromné gymnázium prostredníctvom analýzy vytvára priestor pre funkčnú 

nadväznosť medzi vyučovaním všeobecnovzdelávacích predmetov a jednotlivými športovými 

predmetmi. 

 

2.4 Vnútorný systém školy 

Koncepcia vyučovania má byť tvorivo-humanistickým procesom s dôrazom na 

sebarozvíjanie osobnosti. Nemožno už pedagogické riadenie redukovať iba na fungovanie 

školy, ale predovšetkým je potrebné chápať pedagogické riadenie ako systémový prístup na 

zlepšovanie kvality procesov na vyučovaní a vytváranie čo najlepších podmienok pre 

výchovu. Je potrebné navrhnúť hodnotový systém školy tak, aby sa v praxi mohol realizovať 

a uplatniť čo najširším spôsobom v intenciách dosahovania cieľa. „Humanistický“ znamená 

v pedagogickej koncepcii predovšetkým budovať humánny prístup k žiakom, t. j. 

uspokojovanie potrieb každého študenta podľa jeho možností a schopností.  

Edukácia je systémom ponúkaná príležitosť pre rodičov zveriť škole svoje deti na 

základe hodnotovej ponuky; rodina a žiak je teda pre školu na prvom mieste - sú užívateľmi 

systému. Na základe komunikácie žiak – rodina – škola vytvárame podnecujúci vplyv 

prostredia na báze poznania - pre študentov zo strany pedagógov, pre pedagógov z aspektu 

vedenia školy, lebo len spoločným úsilím možno kreatívne navzájom spolupracovať.  

Je dôležité zmeniť a  zjednotiť prácu učiteľov, čo znamená aktivizáciu vyučovacích 

postupov najmä v kolektívnom vyučovaní, kde máme neustále rezervy, napr. v budovaní 

medzipredmetových vzťahov. Je potrebné podnecovať učiteľov a prácu predmetových 

komisií k vytváraniu projektov inovatívneho vyučovania a výchovných aktivít žiakov, ale aj 

projekty na rozvoj kompetencií učiteľov. Vypracovávame systém kvality kritérií pri hodnotení 

žiakov, ako aj jednotu ich hodnotenia.  

Dôležitými faktormi sú počet a kvalita pedagógov, spolupráca vedenia školy               s 

pedagogickým zborom, ktorá má byť založená na základe odbornosti. Rozlišujeme výučbu v 

kolektívnych predmetoch, ktorá zohľadňuje rozdiely medzi frontálnym a skupinovým 

vyučovaním primeraným počtom hodín. Vo vyučovaní ako celku sa následne dbá na 

psychohygienu žiakov z hľadiska dennej náročnosti predmetov, preto kladieme dôraz na ich 

skladbu (rozvrh hodín).  

Zlepšujeme kľúčové kompetencie žiaka s dôrazom na aktivitu, slobodu 

a zodpovednosť jeho osobnosti. V súvislosti so vstupom do EU zvyšujeme edukačnú 

kompatibilitu študentov o ďalšie normy a formy vedomostí a zručností, predovšetkým 

jazykových a spoločenských. Ide o rešpektovanie osobnosti každého žiaka, ktorému bude 

učiteľ partnerom, kolegom i radcom - edukačný proces je cielený na žiakovo 

sebauvedomovanie a sebarealizáciu v oblasti:  



 
 

 osobnostnej - osobnostný rozvoj sa nezameriava iba na poznávanie nových 

skutočností, ale je chápaný ako celostný rozvoj rozumových, pocitových, konatívnych a 

sebauvedomujúcich zložiek; 

 psycho-kognitívnej - žiak rozvíja svoje športové a psychofyziologické zručnosti a 

zároveň si uvedomuje mieru svojich možností, pričom pedagóg prispeje k jeho rastu 

znalosťou diagnostiky a typológie svojich žiakov; 

 technologickej - bez použitia informačných technológií nie je možné v súčasnosti 

uspieť na trhu práce, patria totiž k všeobecnej gramotnosti.  

 

Všetky spomínané zložky žiakov vedú aj k zodpovednosti k vlastnému výberu predmetov 

i počtov hodín, ktoré im škola ponúka. Zároveň škola prejavuje flexibilitu v súvislosti 

s obsahom vzdelávania.  

 

2.5 Zameranie školy a stupeň vzdelania 

Škola je zameraná na poskytovanie všeobecného stredoškolského vzdelania 

v kombinácii so športovou výchovou. Cieľom je pripraviť žiakov na športovú kariéru a na 

ďalšie vzdelávanie, napr. na vzdelanie jazykového, prírodovedného, spoločenskovedného a 

technického smeru. Športový odbor okrem ponúkaných možností ďalšieho štúdia proklamuje 

aj prípravu žiakov na pôsobenie v profesionálnych športových kluboch či reprezentáciách. 

Vychádzajúc z tohto zamerania školy majú študenti v odbore šport dotáciu vyučovacích 

hodín rozšírenú v predmetoch športová príprava a manažment v športe. 

 

ISCED 3A - vyššie sekundárne vzdelávanie  

 

Vyššie sekundárne vzdelanie - úplné (maturitné) stredné všeobecné vzdelanie získa 

žiak úspešným absolvovaním programu posledného ročníka štvorročného odboru 

vzdelávania v gymnáziu, ktorý sa ukončuje predpísanou štandardnou maturitnou skúškou. 

Dokladom o získanom maturitnom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. Absolventi 

vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3A – gymnázia môžu pokračovať v následnom 

vzdelávaní na terciárnej úrovni ISCED 5 (vysoká škola), prípadne v rôznych formách 

nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4 – postsekundárneho 

neterciárneho vzdelávania alebo vstúpiť získanou kvalifikáciou na trh práce.  

 

2.6 Profil absolventa 

Je založený na kľúčových kompetenciách, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na 

sociokultúrnych obsahoch najmä súčasného vedného a technického vzdelávania. 



 
 

Predstavuje všeobecnú vzdelanosť, ktorá jednotlivcovi umožňuje poznávať, konať, hodnotiť a 

dorozumievať sa. Spôsobilosti umožňujú žiakovi úspešné začlenenie sa do pracovných a 

mimopracovných spoločenských štruktúr. Nadväzujú na spôsobilosti získané v priebehu 

predchádzajúcich vzdelanostných stupňoch, najmä nižšieho sekundárneho vzdelávania. 

Spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti, a zároveň sú 

uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas 

celého života. Nestarnú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať 

(a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility).  

Spôsobilosti a kompetencie absolventa sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho 

vzdelávania, semiformálneho vzdelávania, ale aj neinštitucionálneho vzdelávania. Jednotlivé 

kľúčové spôsobilosti sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový 

charakter a získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania.  

Absolvent gymnaziálneho vzdelávania má na úrovni svojich možností rozvinuté tieto kľúčové 

spôsobilosti (kompetentnosti):  

 - spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa; 

 - sociálne a komunikačné spôsobilosti; 

 - spôsobilosť riešiť problémy; 

 - občianske spôsobilosti; 

 - sociálne a personálne spôsobilosti;  

 - pracovné spôsobilosti;  

 - spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry;  

 - pohybové spôsobilosti;  

 - spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií; 

 - spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti.  

 

3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia kvality zameriavame na tri oblasti: 

 Hodnotenie žiakov. 

 Hodnotenie pedagogických zamestnancov. 

 Hodnotenie školy. 

 

 Hodnotenie žiakov 

Hodnotenie žiakov sa uskutočňuje podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl.  

 



 
 

 Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

Na hodnotenie pedagogických zamestnancov používame tieto metódy:  

 - pozorovanie (hospitácia); 

 - rozhovor;  

 - výsledky žiakov, ktorých učiteľ učí (prospech, žiacke súťaže, účinkovanie na 

športových podujatiach školy interných i verejných, reprezentácia školy v rámci mesta, 

okresu, republiky i zahraničia, aktivita žiakov zapojiť sa do predmetových olympiád, SOČ a 

korešpondenčných seminárov);  

 - hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti zodpovednosti 

k vlastnej práci, školskej a mimoškolskej činnosti, ďalšieho vzdelávania a pod.;  

 - hodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov manažmentom školy 

(prístup k práci, plnenie úloh, samostatný tvorivý prístup vnútri školy a navonok);  

 - vzájomné hodnotenie učiteľov (vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny,“ metodické 

porady);  

 - hodnotenie učiteľov žiakmi;  

 - využívanie IKT.  

Hodnotenie školy 

  Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

 Ciele, ktoré sme si stanovili, najmä v koncepcii rozvoja školy a v Školskom vzdelávacom 
programe  

 Plnenie cieľov stanovené v Štátnom vzdelávacom programe 

 Oblasti, v ktorých dosahujeme dobré výsledky a oblasti, v ktorých dosahujeme slabšie 
výsledky, vrátane návrhov a opatrení 

Kritériom hodnotenia kvality školy je: 

 Kvalita výsledkov 

 Spokojnosť žiakov, rodičov, pedagógov 

 Hodnotenie športovými klubmi 

 Dosiahnuté športové výsledky na domácich a medzinárodných súťažiach 

 Dosiahnuté výsledky maturitných skúšok 

 Uplatnenie absolventov na VŠ a v praxi 

Projekty 

 

Rozprávková záhrada  

K tradičným a zaužívaným projektom školy patrí každoročné organizovanie 

kultúrneho, zábavného,  interaktívneho a športového podujatia pre deti a rodičov s názvom 

Rozprávková záhrada (predtým Rozprávkový les).  



 
 

Ide o podujatie, ktoré nenásilne integruje všetky zložky a odbory konzervatória 

(hudobno-dramatický, spev, tanec, hudba) a gymnázia, v ktorom majú žiaci možnosť verejne 

demonštrovať nadobudnuté schopnosti i zručnosti v jednotlivých druhoch umenia a športu. 

Samotné podujatie má pritom podobu aglomerátu najrôznejších aktivít: hudobná produkcia, 

hudobno-dramatický výstup, animačná činnosť či výtvarné tvorivé dielne a nevynímajúc 

šport, ktorých jednotiacim prvkom je téma rozprávky. Rozprávková záhrada sa tak okrem  

možnosti prezentácie školy stáva zároveň nástrojom na vlastnú prezentáciu žiaka, čím 

výrazne podporuje aj čiastkové ciele samotného výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Cieľ podujatia : 

„Podpora prezentačných schopností žiaka s ohľadom na nadobudnuté zručnosti 

v jednotlivých odboroch konzervatória a gymnázia.“ 

Tento projekt slúži na rozvoj nasledovných kompetencií žiaka  : 

 - podpora tvorivého myslenia žiaka, 

 - kreativita, 

 - vedieť využiť umelecké,  animačné a športové zručnosti. 

 Angažovanie v takto koncipovanom interaktívnom podujatí tiež zreteľne podporuje 

tvorivé myslenie žiaka, schopnosť kreativity, jeho umelecké, animačné a športové zručnosti, 

čo vytvára vhodný predpoklad  pre ďalší rozvoj žiaka ako aktívneho umelca a športovca . 

    

 Umelci  a športovci na ulici 

V duchu čo najefektívnejšieho uvádzania žiakov do praktického života aktívneho 

umelca a športovca škola každoročne organizuje kultúrno-zábavné a športové podujatie 

Umelci  a športovci na ulici.  

Cieľ podujatia : 

„Podpora interpretačných zručností žiakov s možnosťou priamej konfrontácie ich 

umeleckého a športového výkonu a reakcií publika na ulici “.  

Tento projekt slúži na rozvoj nasledovných kompetencií žiaka  : 

 - podpora tvorivého myslenia žiaka, 

 - kreativita, 

 - vedieť využiť umelecké, animačné a športové zručnosti, 

 - v praxi vyskúšať úroveň svojich interpretačných kvalít.  

Žiaci si tak majú možnosť v praxi vyskúšať úroveň svojich interpretačných kvalít pred 

reálnym obecenstvom prostredníctvom fikcie pouličného slobodného umenia a športu. 

Získavajú tak cennú spätnú väzbu, ktorá sa stáva predpokladom ich ďalšieho umeleckého 

a šporového rastu.  



 
 

Účelom podujatia je teda nielen podpora prezentačných schopností žiaka, ale aj 

rozvoj sebareflexie v súvislosti s konfrontáciou svojho umeleckého a športového výkonu 

a ohlasu poslucháča/diváka.  

 

Školská vedecká konferencia 

V školskom roku 2015/2016 škola pripravuje už tretí ročník školskej odbornej 

konferencie, ktorá je zameraná na podporu kľúčových cieľov školy a je prirodzeným 

vyústením projektového vyučovania zavádzaného do kolektívnych predmetov školy 

s úmyslom rozvoja prezentačných zručností žiakov (od 2. ročníka štúdia) prostredníctvom 

moderných informačno-komunikačných technológií.  

Cieľ : 

„Rozvoj prezentačných zručností žiakov prostredníctvom IKT“. 

Tento projekt slúži na rozvoj nasledovných kompetencií žiaka  : 

 - vedieť vyhľadávať zdroje informácii, 

 - vedieť plánovať svoju prácu, 

 - vedieť vybrať vhodnú tému, 

 - vedieť pracovať  s textom, 

 - vedieť aplikovať získané vedomosti vo svojej práci, 

 - vedieť komunikovať so svojimi pedagógmi a spolužiakmi, 

 - vedieť sa prezentovať prostredníctvom IKT, 

 - vedieť kriticky zhodnotiť svoju prácu. 

Je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu založenom na 

systematickej skupinovej a individuálnej práci so žiakmi a jej účelom je aktivizovať žiakov 

v nadväznosti na prehlbovanie ich záujmu o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú prácu.  

Organizačne sa konferencia chápe ako zavŕšenie systematickej odbornej činnosti 

žiaka v priebehu školského roka, počas ktorého žiak (pod vedením konzultanta/pedagóga) 

nepretržite pracuje na príprave prezentácie témy vybraného odboru (predmetu) s využitím 

moderných informačno-komunikačných technológií. K samotnej prezentácii na školskej 

odbornej konferencii však pristúpia len tí žiaci, ktorí naplnia stanovené kritériá hodnotenia 

(dodržanie pedagógom zadaných postupov, samostatnosť pri vyhľadávaní literatúry 

a prameňov, obsahové naplnenie zadanej témy, samostatnosť pri tvorbe práce, 

zrozumiteľnosť a správnosť jazykového prejavu - aj v rámci cudzieho jazyka) v rámci selekcie 

realizovanej na jednotlivých vyučovacích hodinách konkrétnych predmetov. 

Prostredníctvom konferencie tak má škola ambíciu skvalitniť prezentačné zručnosti 

žiakov s využitím moderných informačno-komunikačných technológií a naučiť žiaka 

vyhľadávať, selektovať, kriticky hodnotiť a interpretovať informácie, zvoliť si vhodnú tému 

s ohľadom na jeho odbornú spôsobilosť, záujmy a úroveň poznania, systematicky a efektívne 



 
 

plánovať svoju činnosť/prácu, adekvátne pracovať s textom a informáciami získanými 

z rôznych typov textu, aplikovať výsledky svojej odbornej práce v ďalšom štúdiu, efektívne 

komunikovať s pedagógmi a spolužiakmi pri riešení rôznych problémov, prezentovať sa 

prostredníctvom IKT a následne kriticky zhodnotiť svoju vlastnú odbornú prácu v predmetoch 

všeobecno – vzdelávacích, ale aj športových. 

 

 

4 Koncepcia školského vzdelávacieho programu 
 

Súkromné gymnázium PHA ponúka žiakom špecifickú oblasť zamerania na šport. 

V závislosti od zamerania žiakov škola doplnila ŠkVP o učebné predmety, ktoré poskytujú 

žiakom priestor pre rozvíjanie ich talentu a zvyšovanie vedomostí a zručností v jednotlivých 

odboroch. 

 

4.1 Učebný plán  

 

Gymnázium 7902 J 77 -  šport 1.- 4. ročník 

● Žiaci gymnázia so zameraním na šport majú zvýšený počet hodín športovej prípravy  podľa 

druhu športu vo všetkých ročníkoch, ktorých súčasťou je aj relaxácia v saune, kondičné 

trénovanie v posilňovni a plávanie.  

●  

● V
zdeláva

cia 
oblasť  

Predmet/ročník  1. 2. 3. 4. RUP
-ŠVP 
(spol

u)  

UP-
ŠKVP 

(spolu) 

Jazyk 
a komunikácia  

  

slovenský jazyk 
a literatúra 

3 3 3 3 12  
12 

prvý cudzí jazyk, 
e),h)  

3 4 4 3 14  
14 

druhý cudzí jazyk, 
e), h) 

2 2 3 3 10  
10 

seminár zo 

slovenského 

jazyka 

a literatúry, h), i) 

      1  

 

1 

seminár 

z anglického 

jazyka, h), i) 

      1  1 

seminár 

z nemeckého 

jazyka, h), i) 

      1  1 

seminár    1  1 



 
 

z francúzskeho 

jazyka, h), i) 

       36 

Človek 
a príroda 

fyzika  1 2 2   5 5 

chémia  1 1 2 1  5 5 

biológia  2 2 2   6 6 

seminár 

z biológie, h), i) 

      2  2 

            16 16 

Človek 
a spoločnosť  

dejepis  2 2 1   5 5 

geografia 1 1 1 1  4 4 

občianska náuka      2 1 3 3 

seminár 

z geografie, h), i) 

      2  2 

seminár 

z občianskej 

náuky, h), i) 

      2  2 

            12 12 

Človek 
a hodnoty  

etická výchova/ 
náboženská 
výchova, f), h) 

1 1     2 2 

psychosociálny 
tréning 

      1  1 

            2 3 

Matematika 
a práca 

s informáciami 
       2  2 

   
               

matematika 3 3 3 2 11 11 

informatika, h)  1 1 1   3 3 

 seminár 
z matematiky, h), 
i) 

      2  2 

            14 14 

Umenie 
a kultúra  

umenie a kultúra   1 1 2 
 

2 

 
seminár z umenia 
a kultúry, h), i) 

   2  2 

            2 2 

Zdravie 
a pohyb  

       

športová príprava 
d,i 

2/8 2/8 2/8 2/8 8/32  
8/32 

             8/32 

Povinne 
voliteľné 
predmety 

manažment v 
športe 

2  2    4 

základy športovej 
prípravy 

2 2      4 

      8 

SPOLU  22 24 27 17 90 90 



 
 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Červená farba – voliteľné predmety 

 

 

Poznámky k ŠkVP 

a) Maximálny počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch bez športovej 

prípravy nesmie prekročiť 36 hodín. 

b) Škola si po vyjadrení Rady školy v školskom vzdelávacom programe stanovila vyšší 

celkový počet hodín, a to spolu 42 - 53 hodín v povinne  voliteľných predmetoch. 

c) Vyučovacia hodina ma v tomto rozdelení učebného plánu 45 minút. 

d) Trieda sa delí na tréningové skupiny v každom ročníku podľa druhu športov v  športovej 

príprave. 

e) Cudzie jazyky – vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský 

jazyk. 

f) Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v 

skupinách najviac 15 žiakov. Predmety sa neklasifikujú na vysvedčení žiaka a v katalógu sa 

uvedie „absolvoval/a“. 

g) Škola poskytuje žiakom vo štvrtom ročníku možnosť zvoliť si ako voliteľný predmet 

seminár z maturitných predmetov v rozsahu 6/5 vyučovacích hodín.  

POVINNÁ 
ČASŤ ( ŠVP) 

ŠKVP – 
POSILNENIE 
PREDMETOV  

   12 12 8 17  49 

ŠKVP – 
SKUTOČNOSŤ 

 34 36 35 34  139 

kurzová forma 
výučby 

kurz pohybových 
aktivít v prírode, 
m) 

25 
h/rok 

25 
h/rok 

       

účelové cvičenia, 
k) 

12 
h/rok 

12 
h/rok 

       

kurz na ochranu 
života a zdravia, 
l) 

    21 
h/rok 

     

Spolu -  kurzov 
37 

h/rok 
37 

h/rok 
21 

h/rok 
0 

95 
h/rok 

 



 
 

h) Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, 

informatika, etická výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova a na 

hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov. Trieda 

sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch 

fyzika, chémia, biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov 

v triede. V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.   

i) Predmet športová príprava dopoludnia sa uskutočňuje v rozsahu 10 hodín týždenne 

v každom ročníku, realizuje sa v priestoroch školy (posilňovni a areáli školy), telocvični, 

plavárni a saune. Predmet športová príprava popoludní sa uskutočňuje v rozsahu 5 – 10 

hodín týždenne podľa druhu športu v každom ročníku, realizuje sa v kluboch. 

k) Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín 

v každom polroku školského roka raz. Účasť žiakov je povinná. 

l) Kurz na ochranu zdravia a života sa organizuje v 3. ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín 

výcviku. Účasť žiakov je povinná. 

m) Kurz pohybových aktivít v prírode sa realizuje v 1. ročníku so zameraním na zimné športy 

(lyžiarsky kurz, snowbordový kurz) a v 2. ročníku so zameraním na letné športy (plávanie, 

turistika). 

 

Poznámky k športovej príprave: 

 
1. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť 

vyšší celkový počet hodín športovej prípravy. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet 
hodín nad 96, tieto sú financované z iných zdrojov.  

 
2. Riaditeľ školy upraví organizáciu vyučovania s prihliadnutím na potreby športovej 

prípravy. Postupuje pritom v súlade so ŠVP a s učebnými osnovami športovej 
prípravy.  
 

3. Športová príprava sa uskutočňuje v rozsahu 10 – 24 hodín týždenne vrátane 
regenerácie podľa učebných osnov daného športu. Väčší alebo menší počet hodín 
môže byť len v športoch, ktoré to majú uvedené v schválených učebných osnovách 
športovej prípravy podľa prílohy 1 „Počet hodín športovej prípravy týždenne pre 
jednotlivé športy“.  

 
4. Na športovej príprave sú žiaci rozdelení do tréningových skupín podľa športov. V 

rámci športov sa ďalej rozdeľujú podľa disciplín, veku, výkonnostnej úrovne alebo 
pohlavia tak, aby priemerný počet členov v skupine bol podľa prílohy 2 „Odporúčaný 
počet žiakov na jedného trénera pre jednotlivé športy“. Počet žiakov v skupine môže 
byť menší alebo väčší z organizačných dôvodov, ak sa skupina nedá rozdeliť na 
menšie alebo väčšie skupiny. V tomto prípade sa prepočítaný stav trénerov 
primerane zvyšuje alebo znižuje. Ak sú v skupine reprezentanti SR alebo účastníci 
nadnárodných majstrovstiev (Európy, sveta, Európsky olympijský festival mládeže, 
Olympijské hry mládeže a pod.), počet žiakov v skupine sa za každého takého žiaka 
môže znížiť o jedného bez zníženia prepočítaného stavu trénerov. 

 



 
 

 
 

 

5 Charakteristika vzdelávacích oblastí 
 

Vzdelávacie oblasti 
 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMETY 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

slovenský jazyk a  literatúra  

prvý cudzí jazyk 

druhý cudzí jazyk 

MATEMATIKA A PRÁCA 

S INFORMÁCIAMI 

matematika 

informatika 

ČLOVEK A PRÍRODA 

fyzika  

chémia  

biológia  

UMENIE A KULTÚRA umenie a kultúra 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

dejepis  

geografia  

občianska náuka  

ČLOVEK A HODNOTY 
etická výchova 

náboženská výchova  

 psychsociálny tréning 

ZDRAVIE A POHYB 
telesná  a športová výchova 
športová príprava 

Povinne volitelné predmety 
základy športovej prípravy 

manažment v športe 

Voliteľné predmety 

seminár z matematiky 

seminár z biológie 

seminár geografie 

seminár z občianskej náuky 

seminár z umenia a kultúry 

seminár zo slovenského jazyka a literatúry  

seminár z anglického jazyka  

seminár z nemeckého jazyka 

Seminár z ruského jazyka 

 
 

5.1 Jazyk a komunikácia 

Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia sa zaoberá problematikou jazyka ako 

nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk vníma ako potenciálny zdroj 

osobného a kultúrneho obohatenia človeka. V centre pozornosti vzdelávacej oblasti 

jazyk a komunikácia stojí nevyhnutnosť zlepšiť čitateľskú gramotnosť slovenskej 

populácie ako východiska kvalitnejších výsledkov celého školského systému 

a následnej schopnosti uplatniť sa na trhu práce a v súkromnom živote. Do popredia sa 



 
 

vo vyučovaní jazyka dostane analýza a interpretácia textov/prejavov a najmä tvorba 

vlastných textov/prejavov, ktoré budú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii. 

Analýza a interpretácia textov/prejavov poskytne žiakom – čitateľom priestor na 

sebauvedomenie sa: dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe 

a iným, nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje 

prednosti i nedostatky, umožní dokázať vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný 

citový stav, dokázať hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky. 

Analyzované texty/prejavy môžu slúžiť ako vhodné motivačné pramene, na 

základe ktorých sa žiaci: dokážu sami motivovať pre vzdelávanie a sebavzdelávanie, 

angažovať sa: chcieť a vedieť sa presadiť, mať občiansku odvahu, prejavovať svoj 

charakter, byť iniciatívni, podnikaví, usilovní, vytrvalí, disciplínovaní, pozitívne mysliaci, 

ap. 

V analyzovaných textoch/prejavoch môžu žiaci „odpozorovať“ rôzne stratégie 

a tóny komunikácie (vrátanie tzv. čítania medzi riadkami), ktoré zachytávajú rozličné 

komunikačné situácie a následne ich môžu používať vo svojom živote. 

Prostredníctvom rôznorodých textov/prejavov si žiaci uvedomia inakosť 

umeleckého a vecného vyjadrovania, zároveň aj „sviatočnosť, nevšednosť a originalitu“ 

umeleckého vyjadrovania. 

Čitateľská gramotnosť sa má cieľavedome budovať a rozvíjať vo všetkých 

vzdelávacích oblastiach s ohľadom na ich špecifické potreby. 

Cieľom výučby cudzích jazykov na našej škole je rozvíjať v žiakoch nielen 

jazykové kompetencie, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich príprava 

zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana, 

pripraveného nielen na ďalšie vzdelávanie na domácich alebo zahraničných vysokých 

školách, ale aj pripraveného na uplatnenie sa v pracovnom živote u nás či v zahraničí. 

Výučba cudzích jazykov bude smerovať k tomu, aby žiak po absolvovaní štúdia mal 

otvorenejší prístup k ľuďom, vedel používať nadobudnuté komunikačné zručnosti 

cudzieho jazyka a vedel využiť slobodu, ktorú mu znalosť cudzieho jazyka ponúka.  

Vyučujúci cudzích jazykov sa zameriava na rozvoj nasledovných kompetencií 

žiakov: 

 všeobecné kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre všetky činnosti, vrátane 

jazykových činností; 

 komunikačné jazykové kompetencie, ktoré umožňujú absolventovi konať 

s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov; 

 jazykové činnosti, ktoré predstavujú uplatňovanie vlastnej komunikačnej jazykovej 

kompetencie pri plnení úlohy v konkrétnej oblasti spracovania; 

 stratégie, ktoré si absolvent vyberie na plnenie ním zvolenej alebo pridelenej 

úlohy; 



 
 

 úlohy, ktoré absolvent pokladá za potrebné na dosiahnutie určitého výsledku 

v kontexte riešeného problému. 

Vyučujúci sa bude snažiť viesť svojich žiakov ku všetkým vyššie uvedeným 

kompetenciám tak, aby ich následne, ako absolvent, vedel využiť v praxi.  

Práve v umeleckej či športovej sfére, v ktorej budú naši absolventi pôsobiť, je 

nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť na výučbu cudzích jazykov. Z mnohých treba 

spomenúť najmä anglický jazyk, ktorý je v súčasnosti hlavným komunikačným jazykom 

na svete a jeho ovládanie sa stalo dôležitým predpokladom v každej pracovnej oblasti, 

umeleckú a športovú sféru nevynímajúc. Úspešné zvládnutie talianskeho jazyka je 

zase dôležité najmä pre operných spevákov, ktorých naše konzervatórium nepochybne 

vychováva. Porozumenie textu piesne či árie má vplyv na presvedčivý výkon speváka 

na javisku a tým aj na silný umelecký zážitok diváka. Od vzniku tanečného odboru 

venujeme pozornosť aj výučbe francúzskeho jazyka. Správne ovládanie tanečnej 

terminológie vo francúzskom jazyku má význam pre pochopenie názvoslovia, 

prostredníctvom ktorého tanečníci dostávajú aj dôležité pokyny od choreografov, 

budúcich zamestnávateľov našich absolventov.  

Základnými princípmi vzdelávania cudzích jazykov na báze kompetencií našej 

školy bude preto doviesť žiakov k tomu, aby: 

 dokázali riešiť každodenné životné situácie v krajine, kde budú pôsobiť alebo do 

ktorých sa v rámci plnenia svojich pracovných povinností dostanú; 

 dokázali pomôcť riešiť každodenné životné situácie cudzincom vo vlastnej krajine, 

s ktorými budú spolupracovať;      

 dokázali si vymieňať nápady a pocity s mladými i dospelými ľuďmi; 

 lepšie chápali spôsob života, myslenie a kultúrne dedičstvo iných národov; 

 vytvárali pozitívny obraz o našej krajine v zahraničí. 

5.2 Človek a príroda 

Základnou charakteristikou vzdelávacej oblasti na gymnáziu je hľadanie 

zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov 

a procesov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Porozumenie podstate javov 

a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a tým aj úzku spoluprácu  jednotlivých 

prírodovedných odborov. Vzdelávacia oblasť Človek a príroda má preto žiakom 

sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami 

organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom 

koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím IKT.  

Celkový cieľ vzdelávacej oblasti je dať žiakom základy prírodovednej 

gramotnosti, ktorá im umožní robiť prírodovedne podložené úsudky a vedieť použiť 

získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov tak, aby žiak bol schopný: 



 
 

 porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť 

prírodné javy vo svojom okolí; 

 osvojiť si niektoré základné pojmy, zákony a metódy prírodných vied; 

 osvojiť si základné postupy, ktorými prírodné vedy získavajú nové poznatky; 

 vedieť získavať informácie o prírode a jej zložkách prostredníctvom vlastných 

pozorovaní a experimentov v laboratóriu a v prírode; 

 docieliť schopnosť pracovať s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi, 

mapami; 

 vedieť využívať prostriedky IKT pri vyhodnocovaní a spracovaní získaných údajov; 

 vytvárať si vlastný úsudok o aspektoch prírodovedných poznatkov, ktoré sú 

dôležité pre život spoločnosti. 

 

Vzdelávaciu oblasť tvoria témy základných učebných predmetov: fyzika, 

chémia a biológia. K rozvíjaniu prírodovednej gramotnosti prispieva aj geografia a 

prierezová téma environmentálna výchova. 

5.3 Človek a  spoločnosť 

Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, náuka 

o spoločnosti a  geografia. To sú hlavné predmety, ale do tejto oblasti svojimi témami 

prispievajú aj etická výchova, umenie a kultúra, prierezová téma multikultúrna výchova.  

Hlavnou funkciou vzdelávacej oblasti je rozvíjať u žiakov aktívny prístup k reflektovaniu 

minulej a súčasnej spoločenskej skutočnosti z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, 

európskej a celosvetovej perspektívy.  

Prostredníctvom vzdelávacej  oblasti sa žiaci zoznamujú s najvýznamnejšími 

historickými, geografickými a spoločenskými procesmi a javmi, ktoré sa premietajú  do 

každodenného života a naučia sa vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi 

prírodou a spoločnosťou. Žiaci sa učia  o minulosti svojho národa a národov Európy 

a sveta, poznávajú prírodné aj spoločenské charakteristiky svojej vlasti a regiónov 

sveta, čo  vplýva na utváranie pozitívnych občianskych postojov. Žiaci sa oboznamujú 

so spôsobom a tradíciami ľudí v rôznych častiach sveta, so svetom detí i dospelých, 

osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a na verejnosti. Učia sa 

orientovať v čase a priestore a  pochopiť vlastné miesto a úlohu v spoločnosti. 

Získavajú vzťah k vlasti a súčasne rozvíjajú  a upevňujú si  vedomie príslušnosti 

k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu.              

  V kontexte s aktuálnymi integračnými procesmi prispieva vzdelávacia oblasť 

k vnímaniu národných, európskych a globálnych súvislostí. Súčasťou týchto reflexií je 

podpora vedomia neopakovateľnosti a jedinečnosti každého človeka v spoločnosti, 

jeho úcty k výtvorom predchádzajúcich generácií ako základu pre zodpovedný 



 
 

a aktívny prístup k životu v demokratickej spoločnosti. Vzdelávacia oblasť poskytuje 

odpovede na väzby ľudskej spoločnosti a prírody, ale aj na človekom vytvorené 

prostredie. Učí ako odpovedať na zmeny v priestore a pomáha ich pochopiť a riešiť. 

Takýmto spôsobom vzdelávacia oblasť vedie k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu 

vlastenectva ako súčasti historického vedomia. Súčasne posilňuje úctu k iným 

národom a etnikám, ako aj rešpekt ku kultúrnym a iným odlišnostiam. Dôležitou 

súčasťou vzdelávania v tejto oblasti je prevencia proti rasistickým, xenofóbnym a 

extrémistickým postojom, výchova k tolerancii a rešpektovaniu ľudských práv, 

k rovnosti mužov a žien a výchova k úcte k prírodnému a kultúrnemu prostrediu. 

Rozvíja myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie vlastnej identity žiaka, 

prispieva k uchovaniu kontinuity tradičných hodnôt našej spoločnosti.  

Výchova a vzdelávanie v oblasti je zameraná na vytváranie kľúčových 

kompetencií tým, že žiakov vedie k: 

 osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia; 

 rešpektovaniu hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov; 

 úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam a kresťanským 

tradíciám; 

 pochopeniu historickej a priestorovej orientácie;  

 získavaniu zručností poznávať a kriticky hodnotiť historický materiál; 

 získavaniu historických vedomostí  z národných a svetových dejín; 

 pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí; 

 práci s informáciami o Slovenskej republike ako časti Zeme a o Zemi ako celku; 

 porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek; 

 porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, 

tabuliek, prierezov, schém a diagramov ako prostriedkov geografie;  

 rozvíjaniu zručností spracúvaním projektov; 

 zvládnutiu bežných situácií v osobnom i občianskom živote; 

 nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti; 

 získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom živote Slovenskej republiky  i vo 

svete; 

 pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu 

protiprávneho konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov;  

 vnímaniu problémových situácií, rozpoznávaniu problémov a ich riešení; 

 kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich 

obhajovaniu; 

 úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam, 



 
 

 pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboženských a  iných odlišností ľudí 

a spoločenstiev;  

 využívaniu bežných informačných a komunikačných prostriedkov; 

 budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým 

hodnotám. 

 

 

5.4 Človek a hodnoty 

Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, 

duchovného a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému 

vytváraniu ich hodnotovej orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci bol prínosom pre 

ľudské spoločenstvo. 

Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou 

a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, 

prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa 

neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým 

učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem 

a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí 

pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických 

a stabilných  vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, 

v národe a medzi národmi. 

Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných  

vzdelávacích predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova. 

Povinne voliteľný vzdelávací predmet etická výchova sa v  prvom rade  

zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch 

a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny  rozvoj etických postojov 

a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená 

komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných), ako aj podpora mentálnej hygieny, 

podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.  

Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboženská výchova formuje v človeku 

náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný 

prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.  

Učebné osnovy náboženskej výchovy budú predmetom schvaľovania 

Konferencie biskupov Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom. 

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov 

a vedie ich k: 

 sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu; 



 
 

 hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla; 

 spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania; 

 poznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov; 

 zvnútorňovaniu  prosociálnych hodnôt,  postojov a sociálnych noriem; 

 rozvíjaniu  sociálnych zručností; 

 formovaniu spoločenstva žiakov; 

 rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty života 

a noriem pre konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery 

cirkvi; 

 oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá 

a napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru; 

 prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, 

k svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči 

rozhodnutiam druhých; 

 motivácii k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi 

a v spoločnosti; 

 odhadnutiu emocionálneho stavu a spôsobov reagovania druhého človeka (jeho 

pocity, city, temperament, spôsoby riešenia krízových situácií a i.); 

 vcíteniu sa do položenia iného človeka, vedieť, čo prežíva, ako pociťuje preňho 

stresovú situáciu, byť k nemu empatický, tolerantný; 

 poznaniu a uvedomeniu si svojich osobnostných vlastností, temperamentu, 

reagovaniu a správaniu sa v bežnej situácii, ale aj v situácii záťaže, stresu, krízy; 

 uvedomeniu si, ako sa ja sám, ale aj iní okolo mňa, správajú, reagujú  

v konfliktovej situácii ako takej (napr. s deťmi, partnermi, manželmi), ale aj 

v konkrétnom konflikte na pracovisku (únikové, agresívne a konsenzové spôsoby 

riešenia); 

 učeniu sa efektívne riešiť bežný partnerský, rodinný a pracovný konflikt (s 

jedincami rôzneho veku, pohlavia, vzdelania, osobnostných čŕt, ale aj konflikt 

s podriadenými a kolegami); 

 rozpoznávaniu únikových, agresívnych a asertívnych prejavov správania a 

reagovania u iných osôb a sám byť schopný reagovať neagresívne aj v situácii 

záťaže, stresu, krízy na pracovisku; 

 učeniu sa presadzovať svoje požiadavky, návrhy, názory, postoje asertívne tak, 

aby som druhých nezraňoval; 

 lepšiemu odhadnutiu a poznaniu neverbálnych prejavov komunikácie druhých, na 

základe neverbálnych prejavov správania poznať, čo druhý prežíva, aké má pocity, 

emócie, ako bude v najbližšej dobe reagovať; 



 
 

 uplatňovaniu aktívnych techník počúvania druhých s dôrazom na vypočutie 

druhých; 

 úspešnému zvládaniu vyjednávania s podriadeným, nadriadeným, kolegom;  

 predchádzaniu agresívnym a únikovým formám správania a konania (šikanovanie  

a mobbing); 

tolerovaniu názorov, správania a prežívania iných s ohľadom na ich vek, 

pohlavie, vzdelanie, národnú, národnostnú, etnickú, politickú, náboženskú príslušnosť 

a na ich osobnostné charakteristiky. 

5.5 Matematika a práca s informáciami 

Oblasť zahŕňa učebné predmety matematiku a informatiku. Učebný predmet 

matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako 

ju formuloval Európsky parlament. 

Rámec : 

 matematické poznatky a zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce 

kompetencie, ktoré sú potrebné v životnej praxi;  

 rozvoj presného myslenia a formovanie argumentácie v rôznych prostrediach, 

rozvoj algoritmického myslenia; 

 súhrn matematickej gramotnosti, ktorá patrí k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho 

človeka; 

 rozvoj finančnej gramotnosti, 

 informácie dokumentujúce uplatnenie matematiky pre rozvoj spoločnosti. 

 

Matematika rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení 

rôznych problémov v každodenných situáciách, kedy sa musia používať matematické 

modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, 

diagramy, grafy, tabuľky). 

Učebný predmet Informatika rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti 

z predchádzajúceho stupňa vzdelávania. Rozvíja logické a algoritmické myslenie 

žiakov, ich schopnosť analyzovať, 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 slúžia ako 

všeobecný prostriedok komunikácie. Buduje informatickú kultúru, t.j. vychováva k 

efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej spoločnosti s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Cieľom matematiky na gymnáziách je, aby žiak získal schopnosť používať 

matematiku vo svojom budúcom živote. 



 
 

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť študentom, aby 

získavali nové vedomosti prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili 

jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby 

reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju 

schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického 

myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. 

Výsledkom vyučovania matematiky na gymnáziách má byť správne používanie  

matematickej terminológie a symboliky a matematizácia reálnej situácie, tvorbou 

matematických modelov.  

Matematika na gymnáziách má 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 živote, schopnosti kooperácie a komunikácie – 

spoluprácu v skupine pri riešení problému. 

Matematika na gymnáziách si kladie za cieľ aj to, aby študent spoznal 

v matematike súčasť ľudskej kultúry a silný a nevyhnutný nástroj pre spoločnosť. 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu informatika: 

 pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, efektívne vyhľadávať 

informácie uložené na pamäťových médiách, alebo na sieti; 

 komunikovať cez sieť; 

 rozvíjať svoje schopnosti kooperácie a komunikácie; 

 nadobúdať schopnosti potrebné pre výskumnú prácu; 

 rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, sebakritickosť 

a snažiť sa o sebavzdelávanie; 

 rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 

systémov i aplikácií. 

 

Obsah vyučovania matematiky na gymnáziu je zameraný na získanie 

spoločnosťou očakávanej úrovne všeobecného stredoškolského vzdelania. Organicky 

nadväzuje hlavne na algebrické učivo zo základnej školy, na učivo o funkciách, 

postupnostiach, štatistiky, kombinatoriky a pravdepodobnosti. Geometrické učivo je 

obohatené o analytickú geometriu a ďalšie geometrické učivo. 

 

V predmete informatika žiaci sú vedení k pochopeniu základných pojmov, 

postupov a techník používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch. 



 
 

Vzdelávací obsah informatiky v ŠVP je rozdelený na päť tematických okruhov 

(Reprezentácie a nástroje, Komunikácia a spolupráca, Algoritmické riešenie 

problémov, Softvér a hardvér, Informačná spoločnosť). 

Informatické vzdelávanie na gymnáziu rozširuje učivo základnej školy a zároveň 

buduje základy informatiky ako vednej disciplíny. Výber poznatkov je vymedzený tak, 

aby sa žiaci oboznámili so základnými pojmami, postupmi a prostriedkami informatiky 

ako vedy pretransformovanými do didaktického systému. Buduje sa u žiakov 

informatická kultúra, t. j. vychovávajú sa k efektívnemu využívaniu prostriedkov 

informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania 

informačných technológií a produktov. 

5.6 Umenie a kultúra 

Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíja 

jeho vlastné kultúrno-historické vedomie, rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať 

hodnoty iných kultúr, rozvíja kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú 

gramotnosť.  

Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, 

rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), rozumieť ich úlohe 

vo svojom živote a v živote spoločnosti a a zároveň prakticky uplatňuje získané 

poznatky a znalosti (interný koncert). Učí sa rozlišovať hlavné umelecké druhy, 

opisovať a verbalizovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať 

význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam 

umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo 

svojho regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa s kultúrou iných národov, učí sa chápať 

význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. Získava vedomosti a rozvíja si 

porozumenie k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe. Získava informácie o miestnom, 

národnom, európskom a svetovom dedičstve. 

5.7 Zdravie a pohyb 

Vzdelávacia oblasť vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby 

celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie. Žiaci si osvojujú  teoretické vedomosti 

a praktické skúsenosti vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, 

telesnej a športovej výchovy, športovej činnosti a  aktivít v prírodnom prostredí. 

Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických 

a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiaci získavajú kompetencie, ktoré 

súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť 

a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojujú si postupy 

ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam, metódy 

rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti. V prípade žiakov so 



 
 

zdravotným znevýhodnením alebo zdravotným postihnutím sa žiaci oboznamujú so 

zásadami úpravy ich vlastných pohybových aktivít v intenciách svojich zdravotných 

porúch. Žiaci si tak uvedomujú kvalitu vlastného pohybu ako dôležitej súčasti svojho 

komplexného rozvoja, rozhodujú sa pre výber tých pohybových aktivít, ktoré sú 

primerané  ich zdravotnému hendikepu, stimulujú obranyschopnosť organizmu a slúžia 

pre potreby ďalšej prevencie. 

Takto získaný komplex predmetových a kľúčových kompetencií spolu 

s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal stať v konečnom 

dôsledku súčasťou ich životného štýlu a postojov k vlastnej životnej filozofii. 

Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti 

o pohybe, športe, zdraví a zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom 

realizovaných foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej 

výchovy alebo formou integrovanej telesnej a športovej výchovy. Okrem telesnej 

a športovej výchovy témy vzdelávacej oblasti zahŕňajú aj predmetou BIO, DEJ , OBN, 

SJL, ANJ a prierezové témy z environmentálnej výchovy. 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy, ako učebného predmetu, je 

umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať 

správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať 

kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej 

výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať 

vedomosti o motorike svojho tela, o zásadách telesnej  a športovej výchovy a športu, 

utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a k športu v nadväznosti na 

ich záujmy a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpoklad 

schopnosti k celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. 

 

Špecifickým cieľom je, aby žiaci: 

 porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali 

zodpovednosť za svoje zdravie; 

 vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej 

gramotnosti jednotlivca; 

 osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s 

aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným 

štýlom a zdravím; 

 vedeli aplikovať a plánovať spôsoby rozvoja pohybových schopností pri 

zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri 

zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju 

civilizačných ochorení; 



 
 

 boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový 

režim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;  

 rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, 

socializačnej a regeneračnej  funkcii športových  činností; 

 osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali 

zručnosti poskytnutia prvej pomoci; 

 racionálne konali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného 

ohrozenia. 

 

Osobitosti športovej prípravy na škole 

 

 Športová príprava na škole zaujíma osobité postavenie, nakoľko je 

organizovaná v spolupráci so športovými klubmi a braná ako doplnok ku hlavnej 

športovej činnosti jednotlivca.  

 Dochádza k priamej komunikácii učiteľa a trénera tak, aby športový rozvoj žiaka 

bol cielený za účelom dosiahnuť čo najlepšiu pripravenosť v danom druhu športu.  

 Škola poskytuje športovcom doplnok v oblasti regenerácie a plávania, 

posilňovne, ako aj komplexný rozvoj v športovej hale v oblasti gymnastiky, atletiky, 

športových hier.  

 Dbáme na neustálu komunikáciu s trénermi v športových kluboch, ktorá 

zaručuje kvalitnú a sústavnú prípravu športovca na daný druh športu. 

  Vzhľadom na skutočnosť, že naši študenti majú ambície a ciele venovať sa 

v budúcnosti zvolenému športu  ako profesionálni hráči, neskôr  metodici, či manažéri 

alebo tréneri,  zvolili sme v našej výchovno - vzdelávacej práci aj špecifické ciele 

v oblasti športovej prípravy, ktorých naplnením vytvoríme základné predpoklady pre 

splnenie ich osobnostných zámerov a perspektív. 

 

Medzi uvedené špecifické ciele, ktore zabezpečia zvyšovanie jeho kariérneho rastu, 

zaraďujeme najmä: 

 

▪ výchovno - vzdelávací proces prispôsobiť v čo najväčšej miere študentovi tak, aby 

mohol zvládnuť náročný športový program i vyučovací proces bez jeho zbytočného 

preťažovania;  

▪ rozvrh hodín zladiť tak, aby vyhovoval tak potrebám školy, ako aj tréningovému 

procesu; 

▪ učiteľ telesnej a športovej výchovy a tréner vzájomne plánujú a koordinujú svoju 

činnosť. Komunikujú v záujme študentov – športovcov a vzájomne sa informujú 

o priebehu a kvalite vyučovacích a tréningových jednotiek; 



 
 

▪ triedny učiteľ a tréner spoločne riešia priestupky v správaní sa študentov - 

športovcov a prijímajú spoločné opatrenia tak, aby sa zhodovali so školským 

poriadkom. O prípadnom porušovaní uvedeného dokumentu okamžite  informujú 

vedenie školy a rodičov; 

▪ triedny učiteľ sa musí oboznámiť so sídlom športových klubov svojich študentov a 

s ich jednotlivými športovými pracoviskami, z čoho pre neho vyplývajú aj určité 

povinnosti nad rámec bežných povinností v škole; 

▪ učiteľ telesnej a športovej výchovy prejavuje záujem o športovú činnosť svojich 

zverencov, zúčastňuje sa podľa možností zápasov, turnajov, resp.sa stáva členom 

realizačného tímu.  

 

Ďalším nemenej dôležitým faktorom pri napĺňaní špecifických cieľov a poslania 

našej školy  je zaradiť do tematických plánov v rámci medzipredmetových vzťahov, tam 

kde je to možné, poznatky z oblasti telesnej výchovy a športu. Široký priestor pre 

uplatnenie tohto zámeru vidíme najmä v predmetoch: 

 

DEJ - objasniť históriu vzniku a vývoja športov a konkrétne vybraného športu. Tu 

je dôležité na patričnej úrovni vysvetliť vývoj spoločenských potrieb, ktoré formovali 

vývoj telovýchovnej a športovej prípravy v jednotlivých historických obdobiach. Dôraz 

venovať najdlhšie trvajúcim športovým podujatiam Olympijským hrám, ich histórii a 

ideálom. 

GEO – špecifikovať geografickú polohu vzniku vybraného športu, jeho rozšírenie 

a významné miesta doma a vo svete pre daný šport. Popísať miesta najväčších 

športových úspechov našich športovcov, upozorniť na klimatické a spoločenské 

podmienky pre vznik a rozvoj vybranej športovej činnosti. 

ANJ/NEJRUS – Získať základnú slovnú zásobu a jej komunikatívne využite zo 

všeobecnej a vybranej športovej činnosti. Dôraz klásť na komunikatívnu stránku 

využitia slovnej zásoby. 

BIO – mať poznatky z hygieny, prevencie pred poškodením organizmu 

telovýchovnou a športovou činnosťou. Poznať stavbu bunky od jej najjednoduchších 

foriem až po najzložitejšie, ich diferenciáciu a úlohy pre živé organizmy. Zameriavať sa 

na praktické činnosti, ktoré si môžu žiaci vyskúšať a spoznajú ich účinky na svojom 

organizme. Veľký dôraz sa kladie na fyziológiu človeka a telesných cvičení. 

SJL – literatúra - čítanie textov, povinné čítanie zaradovať športovú tematiku. V 

gramatike, hľadať vety s obsahovým zameraním na šport, ktorému sa žiaci triedy 

venujú. V slohu do tém rozhovor, rozprávanie, opis a pod. začleňovať i možnosť 

výberu športovej tematiky. 



 
 

OBN – charakterizovať postavenie športu a telovýchovy v spoločnosti, jej úlohy 

ktoré plní, s dôrazom na Športovú legislatívu OSN a Ústavu SR. 

ETV – vysvetliť morálne a etické poslanie športu od staroveku až po dnes.  

MAT/FYZ – riešiť slovné úlohy, príklady na rýchlosť, silu. Učiť z príkladov so 

športovou tématikou, zadávať príklady s využitím rôznych rozmerov ihrísk a ich 

následné praktické premeriavanie, vytyčovanie čiar. Spracovávanie štatistických 

údajov a ich vyhodnocovanie s použitím matematickej analýzy a štatistiky. 

CHE – pochopiť chémiu ako pomocníka a hrozbu (doping) pre športovca. 

Definovať hlavne nové hmoty pre pomôcky športovcov na ochranu pri športovej 

činnosti a na výrobu športových pomôcok (náčinia a náradia) a pod. 

MSO – manažment v športe nahliada na šport z pozície manažmentu, 

oboznamuje žiakov so základmi účtovníctva, ekonómie, tvorby tréningových plánov, 

založenia a vedenia športového klubu. 

CHARAKTERISTIKA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH 
PREDMETOV 

  
Všeobecnovzdelávacie predmety sú povinné pre všetkých žiakov gymnázia vo 

všetkých zameraniach.  

Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet. Vychádzajú zo 

Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 

 

1 Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

1.1 Slovenský jazyk a literatúra  

Názov predmetu 
Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby Spolu 357 vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného odboru Všetky odbory 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  

1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu 

vzdelávania 

      Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ ŠVP. Na túto 

vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 3 hodiny týždenne v prvom – štvrtom ročníku štúdia v súlade s 



 
 

rámcovým učebným plánom. Koncepciu vyučovania slovenského jazyka (SJ) určujú základné 

princípy, ktoré sú odrazom spoločenských požiadaviek: princíp spojenia školy so životom 

a primeranosti ku stupňu intelektuálneho vývinu žiakov, princíp všestrannej výchovy a princíp 

vedeckosti. Výučba slovenského jazyka (SJ) je spojená s jazykovedou predovšetkým zameraním 

na komunikatívnu funkciu jazyka. Vychádza z príbuzných spoločenskovedných disciplín (filozofia, 

psychológia, psycholingvistika, sociolingvistika, pedagogika, teória komunikácie, teória informácie 

a pod.). Podstatou vyučovania slovenského jazyka je preto aktívny rozvoj vyjadrovania žiakov, 

ktorý sa opiera o nevyhnutné znalosti zo štylistiky a komunikácie a všeobecnejšie poznanie 

systému jazyka (resp. jeho jazykových rovín). 

      Literatúra (resp. literárna výchova) ako súčasť predmetu slovenský jazyk a literatúra patrí ku 

kľúčovým predmetom štúdia na strednej škole. Vo významnej miere sa podieľa na všetkých 

stránkach rozvoja osobnosti žiaka, a preto sa vyučuje vo všetkých ročníkoch. Základným 

prostriedkom realizácie obsahu a cieľa (pozri nižšie) predmetu je literárno-umelecké dielo, jeho 

čítanie a interpretácia, ktorá je založená nielen na pochopení významu textu a jeho zmyslu, ale aj 

na vnútornom citovom prežívaní estetických a myšlienkových hodnôt, ktoré sú v diele obsiahnuté. 

Účinok výchovno-vzdelávacieho pôsobenia prostredníctvom literatúry a umenia by sa mal prejaviť 

pri utváraní plnohodnotného spôsobu života, voľbe správnej životnej cesty, orientácii vo vlastnom 

živote a jeho problémoch, sebarealizácii v demokratickej a humánnej spoločnosti. V  literárnej 

zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra sa funkčne spája tematické vyučovanie predmetu s 

literárnohistorickou štruktúrou jednotlivých učív. Namiesto faktografickej orientácie je však obsah 

zameraný na analyticko-interpretačné činnosti. Obsah literárnej výchovy sa v najvšeobecnejšom 

zmysle orientuje na dve činnosti: recepciu a tvorbu. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania slovenského jazyka a literatúry majú stimulovať rozvoj 

poznávacích a komunikatívnych schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť 

a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt 

v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ má zase povinnosť 

motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity 

všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 

        Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu 

slovenský jazyk a literatúra proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického 

poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových 

kompetencií žiaka (pozri nižšie). V jazykovej zložke predmetu budeme rozvíjať a skvalitňovať 

kľúčové kompetencie verejnej prezentácie a prejavu; pamäťové, klasifikačné a aplikačné; 

analytické a syntetické zručnosti; tvorivé zručnosti; komunikačné zručnosti a spôsobilosti 

vyhľadávať informácie.   

 Zložka literárnej výchovy rozvíja kľúčové kompetencie techniky čítania a verejnej prezentácie 

textu; pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti; analytické a interpretačné zručnosti; tvorivé 

zručnosti a informačné zručnosti. Aj preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania 



 
 

a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov 

okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh a cvičení z učiva jednotlivých 

tematických celkov,  tvorivých úloh zameraných na rozvoj kreatívneho myslenia žiaka a úloh 

komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva 

v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet slovenský jazyk a literatúra je veľmi úzko 

previazaný s predmetmi zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“, ale zároveň v mnohom 

korešponduje s predmetmi historicko-umeleckého charakteru (dejiny umenia, dejiny hudby, dejiny 

divadla). 

         Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 

Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 

Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

2. Ciele predmetu 
 

     V predmete slovenský jazyk a literatúra sa kladú do popredia ciele rozvíjania komunikačných 

a interpretačných schopností žiakov. Zdôrazňuje sa chápanie jazyka ako nástroja myslenia 

a komunikácie medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní premietlo do zámerného preferovania rozvoja 

komunikačných kompetencií v rámci komunikačno-zážitkového modelu  vyučovania slovenského 

jazyka a literatúry. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom 

rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. Najväčší 

akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú 

gramotnosť, tvorivé myslenie, schopnosť argumentovať ap. 

 

3. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
 

Slovenský jazyk 
 
 Vyučovanie slovenského jazyka (SJ) zabezpečuje rovnaký podiel logicko-myšlienkových 

a tvorivých komunikatívnych činností a poznatkov, pritom činnosti sú rovnocenným štruktúrnym 

prvkom cieľa a obsahu, a to rovnako v písanej a hovorenej forme. V jazykovej zložke predmetu 

slovenský jazyk a literatúra využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

- Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť a správne 

uplatňovať suprasegmentálne javy. 

- Prezentovať výsledky odbornej práce prostredníctvom IKT. 

- Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingvistické javy. 



 
 

- Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne). 

 

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.  

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce plánovať svoju aktivitu v zásadách pedagógom 

stanovených postupov. 

- Aplikovať získané vedomosti do samostatnej odbornej práce. 

 

 

Analytické a syntetické zručnosti 

- 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 žánrov.  

- Kriticky zhodnotiť výsledky vlastnej práce/odbornej práce. 

 

 

Tvorivé zručnosti 

- Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného žánru (slohového postupu, jazykového 

štýlu). 

- Ústne prezentovať vlastný text. 

- Samostatne napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh). 

- Porozprávať príbeh na danú tému (podľa názvu, obrázkov, atď.) s použitím priamej reči. 

- Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

- Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. 

 

Komunikačné zručnosti 

- Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

- Neverbálne sa vyjadrovať a chápať neverbálnu komunikáciu. 

- Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

- Pri riešení zadanej úlohy/projektu efektívne komunikovať s pedagógmi a spolužiakmi. 

 

Spôsobilosť samostatne vyhľadávať, spracúvať a interpretovať informácie 

- Používať jazykové slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty. 



 
 

- Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce vyhľadávať relevantné zdroje informácií. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce efektívne pracovať s textom a informáciami. 

 

Literatúra 

 Najvšeobecnejším a základným cieľom literárnej výchovy je formovanie osobnosti žiaka, 

ktorá sa javí ako individualita schopná vysokého stupňa sebauvedomenia. Jej ciele zároveň 

reagujú aj na zmeny v obsahovej koncepcii, ktorá tvorí súčasť celkovej reformy vzdelávania 

(opierajúc sa pri tom o nový zákon o výchove a vzdelávaní). Nastupujúci model opustil tzv. 

historické usporiadanie obsahu literárnej výchovy. Učivo nie je zamerané na sprostredkovanie 

informácií o spisovateľoch a ich dielach, ale je koncipované ako vzostupný program rozvíjania 

žiakových čitateľských a interpretačných zručností, čo je spojené s osvojovaním si základných 

teoretických poznatkov o literárnom umení. Poznatky žiak nepreberá hotové, ale do podoby svojich 

vedomostí ich konštruuje sám na základe podnetov, ktoré mu pripravuje vyučujúci. V literárnej 

zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

  

Technika čítania a verejná prezentácia textu 

 

- Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodržiavať 

spisovnú výslovnosť. 

- Prezentovať prozaické a básnické dielo (rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, 

frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu). 

- Pri spoločnom dramatizovanom čítaní prezentovať text postavy dramatického diela a modulovať 

hlas podľa zmyslu textu. 

- Prezentovať výsledky odbornej práce prostredníctvom IKT. 

 

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 literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou (jednoduchý 

transfer).  

- Aplikovať literárnovedné vedomosti na štrukturálne odlišné literárne texty (špecifický transfer). 

- Integrovať literárnoteoretické a literárnohistorické vedomosti a čitateľské skúsenosti 

s teoretickými a historickými vedomosťami a recepčnými skúsenosťami z iných druhov umenia. 



 
 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce plánovať svoju aktivitu v zásadách pedagógom 

stanovených postupov. 

- Aplikovať získané vedomosti do samostatnej odbornej práce. 

    

Analytické a interpretačné zručnosti    

        

- Odlíšiť medzi sebou epické, lyrické a dramatické texty.            

- Odlíšiť intencionálny (programový) lyrický text od pocitového (impresívneho). 

- Extrahovať a lineárne reprodukovať dejovú líniu epického diela. 

- Odlíšiť dejový a významový plán umeleckého diela, resp. identifikovať neprítomnosť  

významového plánu v diele.    

- Chápať umelecké dielo ako štylizovanú autorskú výpoveď o svete. 

- Analyzovať literárny text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť   funkciu týchto 

prvkov pre dejový a významový plán diela.    

- Interpretovať význam výpovede literárneho diela, argumentovať výsledkami štrukturálno-

funkčnej analýzy diela, uvádzať fakty a citovať iné interpretačné zdroje. 

- Hodnotiť dielo v kontexte doby jeho vzniku. 

- Hodnotiť dielo z vlastného stanoviska a v súčasnom kontexte. 

- Vo forme diskusného príspevku alebo referátu napísať/verejne predniesť ucelenú analýzu, 

interpretáciu a hodnotenie umeleckého diela.    

- Kriticky zhodnotiť výsledky vlastnej práce/odbornej práce.      

 

 

Tvorivé zručnosti  

         

- Zhustiť dej epického (básnického, prozaického alebo dramatického) diela. 

- Transformovať text diela do iného literárneho druhu, formy alebo žánru.  

- Samostatne napísať básnický text, poviedku, scenár pre videofilm  alebo iný kratší text 

primerane náročného žánru. 

- Inscenovať kratší dramatický text.  

 

Informačné zručnosti     

  

- Samostatne sa orientovať vo verejnej knižnici a jej službách. 

- Pracovať s údajmi o knižnom fonde v lístkovej a elektronickej podobe. 

- Vedieť samostatne získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 

- Vybudovať si vlastnú knižnicu. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce vyhľadávať relevantné zdroje informácií. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce efektívne pracovať s textom a informáciami. 

 



 
 

4. Kompetencie 
 

 Jazyková zložka 

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie 

medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka a v tomto 

chápaní predstavuje základ celého učebného procesu. 

Vo vyučovaní jazyka je v popredí analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných 

textov/prejavov, ktoré sú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii a zodpovedajú vekovým a 

vzdelanostným možnostiam žiakov. 

 

Štruktúra dokumentu 

Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry  

– jazyková zložka má tabuľkovú formu, ktorá je usporiadaná podľa komunikačných kompetencií 

a kľúčových kompetencií. 

I. Vedieť komunikovať adekvátne komunikačnej situácii: 

1.1 Vyjadrovať sa adekvátne komunikačnej situácii – ústne (vhodná forma a obsah). 

1.2 Vyjadrovať sa adekvátne komunikačnej situácii – ústne a písomne (vhodná forma a 

obsah). 

1.3 Čítať s porozumením súvislé aj nesúvislé texty. 

1.4 Vedieť aktívne počúvať. 

 

II.  Učenie sa: 

2.1 Schopnosť učiť sa učiť 

 

Komunikačné kompetencie a kľúčové kompetencie členia výkon do uzavretých celkov. Postupnosť 

rozvíjania uvedených kompetencií rovnako ako aj postupné radenie vzdelávacieho obsahu je v 

právomoci učiteľa, ktorý môže jednotlivé pojmy a výkony spájať podľa vlastnej potreby do 

tematických celkov. 

 

 

Literárna zložka 

Cieľom literárnej výchovy je sústavne rozvíjať čitateľské a interpretačné zručnosti žiakov zamerané 

na špecifické poznávanie sveta, porozumenie medziľudských vzťahov a rozvíjanie estetického 

cítenia. Základným princípom osnovania obsahu je rozvoj čítania ako nástroja na všestranné 

osvojovanie umeleckého textu. Dôraz sa kladie na postupné rozvíjanie čitateľa od schopnosti 

analyzovať sémantiku umeleckého textu (analytické čítanie), porozumieť jej a prenikať do znakovej 

podstaty textu, až po schopnosť pracovať s jeho významom na vyššej individuálnej úrovni 

spracovania, t. j. syntetizovať ho, interpretovať a hodnotiť zo všetkých jeho stránok (syntetické, 



 
 

hodnotiace čítanie).Tento princíp usporiadania obsahu smeruje k rozvíjaniu čitateľských 

kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem 

umeleckého textu, jeho analýzu a hodnotenie. 

 

 

5. Výkonový štandard v jazykovej zložke 
 

Výkonový štandard vymedzuje učebný výkon žiaka a je kritériom na hodnotenie úrovne, ktorú žiak 

dosiahol na vyučovaní. Tvoria ho textové časti usporiadané do riadkov a stĺpcov v nasledujúcom 

poradí: 

 riadky: aplikačný kontext, kľúčové kompetencie, 

 stĺpce: kompetencie (komunikačné, kľúčové), optimálny a minimálny výkon. 

 

Aplikačný kontext je vo vzdelávacom štandarde dominantným prvkom. Ide o textovú zložku 

vzdelávacieho štandardu, ktorú tvoria jednotlivé slohové útvary/žánre, resp. druhy textov 

stanovené v obsahovom štandarde. V rámci  kompetencie čítať s porozumením súvislé aj 

nesúvislé texty predstavuje textová zložka priestor na analýzu, t. j. priestor na vyvodzovanie, 

utvrdzovanie jednotlivých pojmov a nadobúdanie predmetových kompetencií. Pri výbere textov sa 

bude dbať aj na oblasť zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov – nesúvislé texty typu finančných 

štatistických tabuliek, reklamné materiály finančných inštitúcií, útvary administratívneho jazykového 

štýlu.Pri kompetenciách vyjadrovať sa adekvátne komunikačnej situácii – ústne a vyjadrovať sa 

adekvátne komunikačnej situácii ústne/písomne žiak deklaruje svoje nadobudnuté vedomosti a 

kompetencie vo forme tvorby konkrétneho slohového útvaru/žánru. Jednotlivé slohové 

útvary/žánre tak predstavujú komunikačný priestor, v ktorom žiak aplikuje svoje nadobudnuté 

vedomosti a kompetencie z jednotlivých  jazykových rovín a slohu. 

 

Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter. Sú nevyhnutné pre rôzne činnosti súvisiace 

s učením a rozvíjajú sa na všetkých vyučovacích predmetoch. Komunikačné kompetencie majú 

činnostný charakter a žiak ich nadobúda zvládnutím výkonového a obsahového štandardu. 

Výkon je definovaný dvoma krajnými úrovňami, a to optimálnou (najvyššou – výborný) a 

minimálnou (najnižšou akceptovateľnou – dostatočný) úrovňou. Inštitucionálne (školskou 

inšpekciou, národnými testami a pod.) je merateľný na konci štvrtého ročníka gymnázia so 

štvorročným vzdelávacím programom. 

 

 

Kľúčové kompetencie 

Poznávacie 

(kognitívne) 

kompetencie 

Komunikačné kompetencie Interpersonálne 

(sociálne) 

kompetencie 

Intrapersonálne 

(osobnostné) 

kompetencie 



 
 

  

Kompetencia: používať 

kognitívne  

operácie 

Kompetencia: tvoriť, prijať a 

spracovať  

informácie 

Kompetencia: akceptovať 

skupinové  

hodnoty 

Kompetencia: vytvárať a 

reflektovať  

vlastnú identitu 

Kompetencia: učiť sa 

sám aj v 

skupine 

Kompetencia: vyhľadávať a  

sprostredkovať informácie 

Kompetencia: tolerovať 

odlišnosti  

jednotlivcov i skupín 

Kompetencia: vytvárať a 

reflektovať  

vlastnú identitu 

Kompetencia: kriticky 

myslieť 

Kompetencia: formulovať 

svoj názor a  

argumentov 

Kompetencia: 

spolupracovať  

s jednotlivcami aj 

skupinami 

Kompetencia: regulovať 

svoje konanie a  

chrániť vlastný život 

Kompetencia: 

formulovať a riešiť  

problémy 

Kompetencia: verbálne a 

neverbálne  

vyjadriť vôľu a city 

Kompetencia: vžiť sa do 

pocitov a  

konania inej osoby 

 

Kompetencia: tvorivo 

myslieť 

   

 

Jednotlivé kompetencie doplnené požadovaným výkonom žiaka sú konkretizované v dokumente 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf  (str.5 – 14) 

6. Obsahový štandard v jazykovej zložke 
 

Obsahový štandard predstavuje druhú a neoddeliteľnú súčasť vzdelávacieho štandardu.  

Tvoria ho základné pojmy z oblasti jazykovedy a teórie komunikácie. Ich  rozdelenie do 

tematických celkov spolu s jednotlivými výkonmi a kompetenciami je v plnej kompetencii učiteľa.  

 

 

Obsah vzdelávania v jazykovej zložke 

Ročníky: 1. – 4 

Obsah vzdelávania v jednotlivých ročníkoch: 

1.ročník (51 hodín) 

 Učenie sa (4 hodiny)  - faktory učenia sa, efektívne učenie 

 Práca s informáciami (2 hodiny) – knižnice, konspekt, osnova, téza 

 Všeobecné poznatky o literatúre ( 4 hodiny) – literárne dielo, autor, literárne druhy a žánre 

 Jazyk a reč, jazykoveda (6 hodín) – jazyk, jazykový znak, funkcia jazyka 

 Štylistika (9 hodín) –funkčné jazykové štýly, slohové postupy a žánre 

 Fonetika a fonológia ( 8 hodín) – hlásky, spodobovanie, diakritika, interpunkcia 

 Lexikológia (8 hodín) – slovo, slovná zásoba, tvorenie slov 

 Administratívny štýl (10 hodín) 

2 ročník (46 hodín) 

 Komunikácia (3 hodiny) - interpretácia textu, myslenie a učenie sa 

 Morfológia (11 hodín) - gramatický tvar a morféma, slovné druhy, štylistika slovných druhov 

 Syntax (11 hodín) - vetné členy, sklad, druhy viet, expresívne syntaktické konštrukcie 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf


 
 

 Štylistika (20 hodín) - umelecký štýl, publicistický štýl, opisný slohový postup 

 Tvorba projektu (1 hodina) 

3. ročník (34 hodín)  

 Učenie sa (4 hodiny)  - analýza a interpretácia textu 

 Náučný štýl (4 hodiny) 

 Výkladový slohový postup (6 hodín) 

 Jazyková kultúra (2 hodiny) 

 Jazykové prostriedky (6 hodín) – ortoepia, ortografia 

 Syntax (2 hodiny) – nadvetná syntax, konektory 

 Tvorivé písanie a školský projekt (10 hodín) 

4. ročník (15 hodín) 

 Jazyk a reč (3 hodiny) - jazyk a písmo, vývin jazyka, vývin spisovného jazyka 

 Štylistika (12 hodín) - rečnícky štýl, rozprávací slohový postup 

 

 

Obsah vzdelávania v rámci jednotlivých jazykových rovín je detailne rozpracovaný v dokumente  

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf (str.15 – 26) 

 

7. Výkonový štandard v literatúre 
 

Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka a literatúry – literárna zložka – tvorí výkonový a 

obsahový štandard v tabuľkovej forme. 

Štrukturujúcim prvkom výkonového štandardu sú jednotlivé predmetové kompetencie: 

 

Predmetové kompetencie 

 

 

I. Technika čítania a 

verejná prezentácia 

textu 

1.Plynulo čítať súvislý literárny text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a 

dodržiavať spisovnú výslovnosť. 

2.Pri prednese literárneho textu aplikovať vedomosti o zvukovej rovine jazyka, v 

básnickom texte rešpektovať rytmickú usporiadanosť a frázovať ho v zhode s 

vlastným chápaním jeho významu 

3.Pri dramatizovanom čítaní primerane hlasovo prezentovať text postavy dramatického 

diela. 

 

II. Pamäťové, 

klasifikačné a 

aplikačné kompetencie 

1.Reprodukovať fakty a definície,  vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov 

medzi nimi. 

2.Usporiadať známe javy do tried a systémov 

3.Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty 

4.Integrovať čitateľské skúsenosti, literárnoteoretické a literárnohistorické vedomosti s 

recepčnými skúsenosťami z iných druhov umenia. 

 

 

III. Analytické a 

interpretačné 

kompetencie 

1.Zovšeobecniť literárny jav a navrhnúť jeho definíciu. 

2.Analyzovať literárny text z hľadiska štylistických, tematických a kompozičných 

prostriedkov a 

určiť ich funkčné  využitie v diele 

3.Interpretovať literárne dielo, argumentovať výsledkami jeho analýzy a zohľadňovať 

poznatky z iných informačných zdrojov 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf


 
 

4.Hodnotiť dielo z vlastného stanoviska v kontexte doby jeho vzniku a v súčasnom 

kontexte 

 

IV. Tvorivé 

kompetencie 

1. Parafrázovať dej epického a dramatického diela 

2. Transformovať text diela do iného literárneho druhu, formy alebo žánru. 

3. Vytvoriť básnický text, poviedku, scenár alebo iný kratší umelecký text. 

 

 

V. Informačné 

zručnosti 

1. Orientovať sa vo verejnej  knižnici a jej službách. 

2. Pracovať s údajmi o knižnom fonde v lístkovej a elektronickej podobe. 

3. Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 

4. Vybudovať si vlastnú knižnicu 

 

  

Jednotlivé kompetencie doplnené požadovaným výkonom žiaka sú konkretizované v dokumente 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf (str.31 – 39). 

 

8. Obsahový štandard v literatúre 
 

Obsah vzdelávania v literárnej zložke 

Ročníky: 1. – 4 

Obsah vzdelávania podľa ročníkov: 

1. ročník (48 hodín): 

 Staroveká literatúra (9 hodín) – orientálna a antická literatúra 

 Stredoveká literatúra (8 hodín) – Veľká Morava 

 Humanistická a renesančná literatúra (12 hodín) 

 Baroková literatúra (8 hodín) 

 Klasicistická literatúra (11 hodín) 

2.ročník (53 hodín) 

 Romantická literatúra (35 hodín) 

 Literatúra realizmu (7 hodín) 

 Realizmus na Slovensku (11 hodín) 

3. ročník (55 hodín): 

 Literárna moderna (27hodín) 

 Literárne avantgardy a smery v 1. pol.20.stor. (28 hodín)   

4.ročník (84 hodín): 

Povojnové obnovenie naratívnej a intencionálnej literatúry  (socialistický realizmus, 

existencializmus, postmoderna )(84 hodín)Obsah vzdelávania v rámci jednotlivých oblastí je 

detailne rozpracovaný v dokumente  http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-

statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf (str.40 – 45). 

Autori a štandardizované literárne diela 

 

Slovenská literatúra 

 

Poézia: 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_a_literatura_g_4_5_r.pdf


 
 

- H. Gavlovič: Valaská škola – mravúv stodola (vlastný výber) 

- J. Kollár: Předzpěv zo Slávy dcery 

- S. Chalupka: Mor ho! 

- A. Sládkovič: Marína (vlastný výber) 

- J. Botto: Smrť Jánošíkova 

- J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko 

- I. Krasko: (vlastný výber) 

- J. Smrek: (vlastný výber) 

- R. Dilong: (vlastný výber) 

- M. Válek: (vlastný výber) 

- M. Rúfus: (vlastný výber) 

- J. Urban: (vlastný výber) 

Próza: 

- M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie 

- J. G. Tajovský: Maco Mlieč 

- Timrava: Ťapákovci 

- M. Urban: Živý bič 

- J. Cíger Hronský: Jozef Mak 

- D. Chrobák: Drak sa vracia 

- P. Jilemnický: O dvoch bratoch 

- A. Bednár: Kolíska 

- L. Mňačko: Ako chutí moc 

- D. Dušek: Kufor na sny 

- P. Pišťanek – D. Taragel: Sekerou a nožom 

Dráma: 

- J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch 

- J. G. Tajovský: Statky-zmätky 

- I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva 

- M. Lasica – J. Satinský: Soirèe 

Svetová literatúra: 

 

- Sofokles: Antigona 

- W. Shakespeare: Hamlet 

- Molière: Lakomec 

- E. M. Remarque: Na západe nič nové 

- A. S. Puškin: Kapitánova dcéra 

- J. D. Salinger: Kto chytá v žite 



 
 

9. Učebné zdroje 
 

     Medzi učebné zdroje predmetu slovenský jazyk a literatúra spadá široké spektrum učebných 

zdrojov. Okrem štandardných učebných zdrojov, akým sú učebnice (resp. cvičebnice) a čítanky 

k danému predmetu, používame aj špecifické učebné zdroje pre potreby efektívnej výučby 

slovenského jazyka a literatúry: 

  

Študijný materiál a učebnice: 

CALTÍKOVÁ, M. 2009. Cvičebnica: Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava : Orbis Pictus 

Istropolitana, 2009. 64 s. ISBN 978-80-71-58964-8 

CALTÍKOVÁ, M. 2009. Cvičebnica: Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava : Orbis Pictus 

Istropolitana, 2009. 64 s. ISBN 978-80-71-58937-2 

CALTÍKOVÁ, M. 2009. Cvičebnica: Slovenský jazyk pre stredné školy 3. Bratislava : Orbis Pictus 

Istropolitana, 2009. 64 s. ISBN 978-80-71-58966-2 

CALTÍKOVÁ, M. 2009. Cvičebnica: Slovenský jazyk pre stredné školy 4. Bratislava : Orbis Pictus 

Istropolitana, 2009. 64 s. ISBN 978-80-71-58973-0 

CALTÍKOVÁ, M. 2010. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 

2010. 96 s. ISBN: 978-80-07-01820-4 

CALTÍKOVÁ, M. 2010. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 

2010. 96 s. ISBN: 978-80-71-58999-0 

CALTÍKOVÁ, M. 2010. Slovenský jazyk pre stredné školy 3. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 

2010. 64 s. ISBN: 978-80-81-20055-7 

CALTÍKOVÁ, M. 2010. Slovenský jazyk pre stredné školy 4. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 

2010. 64 s. ISBN: 978-80-71-58972-3 

DVOŘÁK, K. 2009. Čítanka pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Harmanec : VKÚ, 

akciová spoločnosť, 2009. 224 s. ISBN 978-80-8042-673-9 

DVOŘÁK, K. 2009. Čítanka pre 2. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Harmanec : VKÚ, 

akciová spoločnosť, 2009. 224 s. ISBN 978-80-8042-574-6 

DVOŘÁK, K. 2011. Čítanka pre 3. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Bratislava : SPN – 

Mladé letá, s. r. o., 2011. 208 s. ISBN 978-80-10-02022-5 

DVOŘÁK, K. 2011. Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Harmanec : VKÚ, 

akciová spoločnosť, 2011. 256 s. ISBN 978-80-8042-627-9 

GREGOROVÁ,  Ivana - LAPITKA, Marián. 2009. Literatúra pre 1. ročník gymnázií a stredných 

odborných škôl. Bratislava : SPN - Mladé letá, s. r. o. 2009, 116 s. ISBN 978-80-10-01780-5 

GREGOROVÁ,  Ivana - LAPITKA, Marián. 2009. Literatúra pre 2. ročník gymnázií a stredných 

odborných škôl. Bratislava : SPN - Mladé letá, s. r. o. 2009, 116 s. ISBN 978-80-10-01799-7  

GREGOROVÁ,  Ivana - LAPITKA, Marián. 2009. Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a stredných 

odborných škôl, 1. diel. Bratislava : Príroda, s. r. o. 2011, 128 s. ISBN 978-80-07-01894-5 



 
 

GREGOROVÁ,  Ivana - LAPITKA, Marián. 2009. Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a stredných 

odborných škôl, 2. diel. Bratislava : Príroda, s. r. o. 2011, 128 s. ISBN 978-80-07-01894-5 

HINCOVÁ, K. – HÚSKOVÁ, A. 2007. Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl. Bratislava : 

SPN, 2007. 368 s. ISBN: 978-80-10-01557-3  

WEISSOVÁ, K. 2010. Slovenský jazyk a komunikácia - Pracovné listy. Bratislava : Príroda, s. r. o. 

2010. 94 s. ISBN 978-80-07-01894-5 

 

Odborná literatúra: 

DOLNÍK, J. 2003. Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. 236 s. ISBN 80-223-

1733-0 

DVONĆ, L. 1966. Morfológia slovenského jazyka. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1966.  

FiINDRA, J.. Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, 2004. 232 s. ISBN 80-8063-142-5 

HARPÁŇ, M. 1994. Teória literatúry. Bratislava : Esa, 1994. 283 s. ISBN 80-85684-05-5 

HORECKÝ, J. – Buzássyová, K. – Bosák, J. 1989. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. 

Bratislava : Veda, 1989. 429 s. ISBN 80-224-0047-5 

HORECKÝ, J. 1978. Základy jazykovedy. Bratislava : SPN, 1978. 175 s.   

IHNÁTKOVÁ, N. 2007. Komunikácia a sloh. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007. ISBN 978-80-10-

01800-0  

KRÁĽ, Á. 1989. Fonetika a fonológia. Bratislava : SPN, 1989. 388 s. ISBN 80-08- 00036-8 

MISTRÍK, J. 1996. Efektívne čítanie. Bratislava : Veda, 1996. ISBN 80-224-0454-3 

MISTRÍK, Jozef: Jazyk a reč. Bratislava : Mladé letá, 1984. 

a pod. 

 

 Náučné slovníky: 

Krátky slovník slovenského jazyka 

Synonymický slovník slovenčiny 

Pravidlá slovenského pravopisu 

Príručka slovenského pravopisu 

Malý frazeologický slovník 

 

Didaktická technika 

Dataprojektor, DVD prehrávač, CD prehrávač, keramická tabuľa, magnetická tabuľa, notebook, 
televízor. 

 

Materiálne výučbové prostriedky 

Zbierky testov, plagáty, zvukové a vizuálne nahrávky, mapy. 

 

Ďalšie zdroje 



 
 

Noviny, časopisy, slovníky, internet, knižnica. 
 

 Knižné odborné učebné zdroje dopĺňajú literárne diela, ktoré sú používané v závislosti od 

preberaného celku, resp. v závislosti na charaktere a vzdelávacom cieli konkrétnej hodiny. 

 V predmete slovenský jazyk a literatúra ďalej používame pestrú škálu materiálno-technických 

(vizuálne /televízia, dataprojektor/, auditívnych /repro súprava/, audio-vizuálnych /prezentácie cez 

PC/) a didaktických prostriedkov (texty z rôznych druhov spoločenských a spoločensko-vedných 

časopisov, portréty autorov, a pod.).    

 

10. Hodnotenie predmetu 
      

Hodnotenie predmetu vychádza z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl a je v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. 

Žiak je z predmetu slovenský jazyk a literatúra klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu školského 

polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý určuje Školský poriadok Súkromného športového 

gymnázia PinkHarmonyAcademy vo Zvolene a získal minimálne 4 známky (povinnosťou žiaka je 

byť klasifikovaný známkou z diktátu, kontrolnej slohovej práce, eseje a ústnej odpovede z literárnej 

zložky predmetu). 

 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov zo slovenského jazyka a literatúry sa využívajú konkrétne a 

objektívne postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú 

hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a 

návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t.j. rozsah 

slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

 

1. Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej odpovede osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov ŠkVP. Po ústnej odpovedi 

je žiakovi známka oznámená ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa využíva slovné hodnotenie formou 

stručného komentára ku konkrétnemu výkonu žiaka. 

2. Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha tromi formami: 

 

a/ Kontrolný diktát 

Ročník Predpísaný 
počet KD 

Stanovený počet slov Zameranie diktátov 

1. 2 min. 150 slov Zhrnutie gramatických pravidiel 

2. 2 min. 150 slov Zhrnutie gramatických pravidiel 

3. 2 min. 200 slov Zhrnutie gramatických pravidiel 



 
 

4. 2 min. 200 slov Zhrnutie gramatických pravidiel 

 

Hodnotenie a klasifikácia kontrolného diktátu: 

0 – 1 chyba - výborný 

2 – 3 chyby - chválitebný 

4 – 5 chýb - dobrý 

6 – 7 chýb - dostatočný 

8 a viac chýb – nedostatočný 

 

Na napísanie a analýzu kontrolného diktátu sa odporúčajú 2 vyučovacie hodiny. Ak sa rovnaká 

chyba v tom istom tvare slova vyskytuje viackrát, považuje sa za jednu chybu. Všetky chyby majú 

rovnakú hodnotu. Za chybu sa pokladajú aj nečitateľné tvary písma, nečitateľné slovo. 

V prípade absencie žiak píše náhradné pravopisné (doplňovacie) cvičenie s relevantným počtom 

slov na najbližšej hodine slovenského jazyka. 

 

b/ Písomné práce a didaktické testy 

Úroveň vedomostí a nadobudnutých zručností jednotlivých tematických celkov zisťuje didaktický 

test (resp. písomná práca). 

Žiaci sú klasifikovaní známkou, dodržiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia písomných prác a 

didaktických testov: 

100% - 90% …………… výborný 

89% - 75% …………….. chválitebný 

74% - 55% …………….. dobrý 

54% - 35%…………...… dostatočný 

34% - 0%………………. nedostatočný 

  

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy a cvičenia (tzv. 

„zábehy“) a podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných gramatických javov v časovom 

limite 10 - 20 minút. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu do 10 dní. 

Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z písomných prác, učiteľ môže dať žiakovi na 

napísanie tejto práce náhradný termín (najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

 

c/ Kontrolné slohové práce 

 

ROČNÍK POČET PRÁC Zameranie 

1. 2 súkromný list 
beletrizovaný životopis 

2. 2 umelecký opis 



 
 

charakteristika 

3. 2 výklad 
úvaha 

4. 2 diskusný príspevok 
rozprávanie 

 

Kontrolnú slohovú prácu hodnotíme tromi známkami (výslednú známku tvorí aritmetický priemer 

všetkých troch známok): 

1. známka – sloh, kompozícia, štylizácia 

2. známka – pravopisné zvládnutie 

3. známka – úprava písma, dodržanie formálnych znakov kompozície práce 

Pri písaní konceptu môže žiak použiť Pravidlá slovenského pravopisu. Hodnotenie pravopisu v 

slohových prácach závisí od rozsahu práce (porovnateľne s počtom slov v diktáte). 

 

  



 

 
 

 

1.2.1 Anglický jazyk – prvý cudzí jazyk 

Názov predmetu 
Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby Spolu 453 vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného odboru 7902 J 77 Gymnázium -  šport  

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. Charakteristika predmetu 
 

Vyučovací predmet vychádza z potreby poskytnúť živý jazykový základ 

a predpoklady pre komunikáciu žiakov, prekonávať bariéry pri komunikácií s cudzincami, 

a tak prospievať k zvýšeniu ich mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a neskôr aj 

uplatnením sa na trhu práce. Jazyk ako taký je elementom vzdelávacej oblasti Jazyk a 

komunikácia, ktorá sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie 

medzi ľuďmi.  

Učenie sa jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj 

kompetencií v jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú 

občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať doma alebo  v zahraničí. Jazykové 

zručnosti otvárajú žiakom nové možnosti pre ich budúce vzdelanie či povolanie. Predmet 

vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 

na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v predmete 

anglický jazyk, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote, hlavne komunikačné 

schopnosti.  

Označenie úrovne B2 je samostatný používateľ. Pri koncipovaní školského vzdelávacieho sa 

predpokladá, že žiaci v predchádzajúcom vzdelávaní dosiahli nižšie komunikačné úrovne. 

Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom 

precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je využívanie 

poznatkov z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu anglický 

jazyk patria aj jazykové prezentácie a cvičenia, pre ktoré má škola vytvorené dobré 

materiálno-technické a priestorové vybavenie. Využitie počítačov a internetu tiež prestavuje 

možnosti simulácie cvičení.  

 



 

 
 

2. Ciele predmetu 
 

Základným cieľom výučby anglického jazyka je: 

 u žiakov postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti, t.j. ústny 

prejav, písomný prejav, čítanie a počúvanie na základe osvojenej slovnej zásoby 

a gramatiky, 

 posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka, 

motivovať žiakov k lepšiemu výkonu s cieľom zvýšiť jeho záujem o cudzí jazyk, 

 osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh, rozvíjať kreatívne myslenie u žiakov 

s cieľom naučiť ich aktívne využívať nadobudnuté znalosti, 

 viesť žiakov k využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu 

a v budúcej profesii, 

 prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram 

a zvykom prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života ľudstva, 

 viesť žiakov k tomu, aby využívali podnety z mimoškolského prostredia na 

upevňovanie a využívanie poznatkov v praxi, na to, aby získané vedomosti vedeli používať 

v bežnom živote a v každodenných situáciách, 

 naučiť žiakov nájsť si vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva 

a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces, ktorý by sa mali naučiť chápať 

pozitívne, 

 motivovať žiakov, aby dosiahli vysoký stupeň osvojenie si jazyka vzhľadom na jeho 

špecifické postavenie ako internacionálneho jazyka v obchode, cestovnom ruchu, doprave, 

vede, kultúre. 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je poskytnúť žiakom  súbor 

jazykových vedomostí, zručností a kompetencií, formovať logické myslenie a rozvíjať 

vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, 

a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných gramatických štruktúrach, osvoja si 

základnú slovnú zásobu, budú komunikovať v cudzom jazyku v oblasti jednotlivých 

tematických okruhov na požadovanej úrovni. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti 

teoretických poznatkov a praktických zručností, že anglický jazyk má význam pre ich 

osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z hľadiska ich 

reálnej budúcnosti.   

Cieľom výučby anglického jazyka je aj spolupráca s ďalšími zložkami štúdia pri 

príprave na budúcu športovú kariéru. Máme na mysli predovšetkým odbornú prípravu žiakov 

pri výučbe športovej terminológie 



 

 
 

Významným prvkom v rámci vyučovania anglického jazyka bude projektové 

vyučovanie ako príprava na školskú vedeckú konferenciu, ktorej sa zúčastňujú žiaci 

s najúspešnejšími projektmi od 2. ročníka. Touto formou výučby sa má u žiakov rozvíjať  

iniciatíva, samostatnosť, tvorivosť, kritické myslenie – konštruktívna kritika, schopnosť 

spolupráce, komunikácie, schopnosť riešiť problémy, vyhľadávať informácie potrebné k danej 

problematike. V pozitívnom smere sa rozvíja aj citová, hodnotová a estetická stránka žiakov. 

Pri plánovaní sa učia organizovať si svoju vlastnú prácu, vypracovať ju, uskutočniť, 

analyzovať a prekonávať vzniknuté prekážky pri úlohách a následne niesť za ich realizáciu aj 

zodpovednosť. Projektové vyučovanie umožňuje: 

 nadviazanie lepšej itnterakcie medzi vyučujúcim a žiakmi individálne, ale aj 

kolektívne, 

 zbližuje pedagóga so žiakmi, 

 pozitívne vplýva na rozvoj celkovej osobnosti žiakov, 

 umožňuje vyučovanie zážitkovou formou, 

 využíva kvalitatívnu diferenciáciu žiakov. 

 

3. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

        Vo vyučovacom predmete cudzí jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať poznatky primeraným spôsobom (hovorené slovo, text, audiovizuálne 

prostriedky) tak, aby bolo zabezpečené vzájomné porozumenie, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a postoj, 

 kriticky hodnotiť informácie (z masovokomunikačných prostriedkov), 

 vytvárať informácie v cudzom jazyku. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti  

 rozvíjať prácu v tíme, v kooperatívnom duchu, 

 regulovať a kontrolovať svoje správanie, 

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

 rešpektovať etické hodnoty, 

 uznávať ľudské práva a slobody. 

 

Schopnosti riešiť problémy 



 

 
 

 identifikovať a analyzovať problémy, ktoré sa objavia pri jazykovom vzdelávaní, 

 navrhovať kreatívne riešenia, 

 spätnou väzbou zhodnocovať problémy a učiť sa z nich, 

 korigovať nesprávne riešenia. 

 

Spôsobilosti využívať informačné a komunikačné technológie 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré podporia jazykové 

vzdelávanie. 

 

 

4. Kompetencie 

1.1 Všeobecné kompetencie 
 

        Pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva 

všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré 

spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Kompetencie pritom 

definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. 

Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby 

učiaci sa: 

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa 

osvojuje, 

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo 

a vedel zhodnotiť multikultúrne poznanie pre vlastné a spoločenské obohatenie. 

 

Z hľadiska všeobecných kompetencií žiak: 

 má povedomie kultúrnej identity krajín cieľového jazyka a vie ho porovnať s vlastným 

kultúrno-historickým vedomím, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr, 

 má rozvinutú kultivovanú jazykovú gramotnosť v cudzom jazyku zodpovedajúcu 

stupňu jazykového vzdelania, 

 získava schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií 

v cudzom jazyku prostredníctvom písaného a hovoreného slova, 

 využíva základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu v cudzom jazyku, 



 

 
 

 rozlišuje rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport a i.), rozumie ich 

úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti, 

 zaujíma sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamuje sa s 

kultúrou iných národov a regiónov, vie o nej získavať informácie, spracovať ich a kriticky 

vyhodnocovať, 

 zaujíma zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, 

 uplatňuje kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym 

procesom, 

 má základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr. 

 

Finančná gramotnosť 

Finančné vzdelávanie  ako súčasť všeobecných kompetencií žiaka je na SŠ je pokračovaním 

finančného vzdelávania na základnej škole. Problematika financií bude v rámci možností 

zapracovaná do tém:  

 

Obchod a služby  (nákup, predaj, banky,...) 

Rodina a spoločnosť (domáci rozpočet) 

Domov a bývanie (kúpa a prenájom nehnuteľností) 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  (poisťovníctvo, lieky) 

Doprava a cestovanie  (nákup auta, cestovných lístkov) 

Vzdelávanie a práca  (školné, štipendium, mzda)  

Človek a príroda (recyklácia, separovanie, odvoz odpadu) 

Voľný čas a záľuby  (financovanie záľub a koníčkov) 

Stravovanie (cena potravín, služieb v reštaurácii) 

Obliekanie a móda (cena tovaru, značkový tovar, second-hand, výrobná cena) 

Šport (financovanie, náklady) 

Mládež a jej svet  (brigády) 

Vzory a ideály (charitatívne koncerty) 

 

 

1.1. Komunikatívne jazykové kompetencie  
 

Jazyková kompetencia pre dosiahnutú úroveň B2 zahŕňa 

 
 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) 

 Žiak dokáže:  

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

povedať,  

o ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol podať jasný opis, 

vyjadrovať názory a argumentovať bez nápadného hľadania slov, pričom 

používa zložité typy podraďovacích súvetí,  

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

nedorozumeniu,  

o osvojiť si jasnú, prirodzenú výslovnosť a intonáciu,  

o vytvoriť jasne zrozumiteľný súvislý písomný text, ktorý sa riadi štandardným 

usporiadaním a členením do odsekov,  

 

 

 

 Sociolingválna kompetencia  
 

 Žiak dokáže:  

o správne reagovať v rôznych spoločenských komunikačných situáciách,  

o poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  

o vyjadrovať sa s istotou, zrozumiteľne a zdvorilo vo formálnych aj neformálnych 

funkčných štýloch, ktoré zodpovedajú danej situácii a osobám,  

o pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, 

pričom využíva vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu,  

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

o uvedomiť si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v postojoch, hodnotách a 

presvedčení, ktoré sú v danom spoločenstve dominantné a sú typické pre jeho 

jazykové zázemie  

 

 Pragmatická kompetencia 
 

 Žiak dokáže:  

 



 

 
 

o prispôsobiť svoj prejav, svoje vyjadrovacie prostriedky situácii a príjemcovi 

jazykového prejavu a zvoliť si vhodnú úroveň formálnosti, ktorá zodpovedná 

daným okolnostiam,  

o zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, 

aby sa ujal slova,  

o komunikáciu začať, udržať a ukončiť ju pomocou účinného striedania sa s 

partnerom,  

o rozvinúť zrozumiteľný opis alebo rozprávanie, pričom rozvinie hlavné kompozičné 

zložky a doloží ich adekvátnymi podrobnosťami a príkladmi,  

o efektívne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi 

jednotlivými myšlienkami,  

o celkom plynulo komunikovať s rodenými hovoriacimi do takej miery, že 

komunikácia nie je zaťažujúca pre žiadnu zo zúčastnených strán. 

 

5. Kompetencie a funkcie jazyka  
V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania sa v anglickom jazyku rozvíjajú tie 

kompetencie a funkcie jazyka, ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň 

B2. Každá kompetencia v obsahovom štandarde sa člení na komponenty, ktoré sú všetky 

súčasťou komunikačnej kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže uskutočňovať. V 

rámci obsahového štandardu jednotlivé kompetencie na seba nenadväzujú, môžu sa 

navzájom kombinovať a neustále vytvárať nové komunikačné kontexty. 

 

Prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2  

Tabuľka uvádza prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2.  

Kompetencie Funkcie 

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  

 

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Poďakovať sa a vyjadriť uznanie  

Rozlúčiť sa  
2. Vypočuť si a podať informácie  

 

 

Informovať sa  

Potvrdiť a trvať na niečom  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na požiadavky  

 
3. Vybrať si z ponúkaných možností  

 

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť  

Opraviť  

 
4. Vyjadriť názor  

 

Vyjadriť názor  

Vyjadriť súhlas  

Vyjadriť nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  



 

 
 

Vyjadriť stupne istoty  

 
5. Vyjadriť vôľu  

 

Vyjadriť želania  

Vyjadriť plány  

 
6. Vyjadriť schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť  

 
7. Vyjadriť pocity  

 

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť súcit  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na 

ne  

 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť  

 
9. Predstaviť záľuby a vkus  

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vyjadriť, čo uprednostňujem  

 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  

 

Vyjadriť hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho iného  

 
11. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 

pravidlám alebo povinnostiam  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Žiadať o povolenie a súhlas  

Dať súhlas  

Odmietnuť  

Zakázať  

Reagovať na zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

 
12. Reagovať na porušenie pravidiel 

alebo nesplnenie povinností  

 

Obviniť (sa), priznať (sa)  

Ospravedlniť (sa)  

Odmietnuť/Poprieť obvinenie  

Vyčítať/Kritizovať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  

 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  

Vyjadriť nezáujem  

 
14. Dať ponuku a reagovať na ňu  

 

Žiadať niekoho o niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili  

Ponúknuť pomoc  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh  

 
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať 

v budúcnosti  

 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Povzbudiť  

Vyjadriť želanie  

 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

minulosti  

 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť niekomu niečo  

Kondolovať  

Blahoželať  

 Predstaviť niekoho  



 

 
 

17. Reagovať pri prvom stretnutí  

 
Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  

 

Začať list  

Rozvinúť obsah listu  

Ukončiť list  

 
19. Telefonovať  

 

Začať rozhovor  

Udržiavať rozhovor  

Ukončiť rozhovor  

 
20. Komunikovať  

 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 
21. Vypracovať štruktúrovanú 

prezentáciu  

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku  

Oboznámiť s obsahom a osnovou  

Rozviesť tému a hlavnú myšlienku  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť výklad  

 
22. Doplniť štruktúrovanú prezentáciu  

 

Zdôrazniť, dať do pozornosti  

Odbočiť od témy  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 
23. Zúčastniť sa diskusie/  

 

Argumentovať  

Navrhnúť novú tému/bod diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa, že slová/výklad/argument 

boli pochopené  

 

Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného spojenia  

Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  

Hľadať slovo/slovné spojenie  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 
25. Porozprávať príbeh  

 

Rozprávať  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť  

 

 

6. Výkonový štandard 

 Počúvanie  s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak rozumie: 

 

 prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke, rozumie podstatným a špecifickým 

informáciám, vie rozlíšiť hovoriacich,  

 podrobným informáciám, rozumie štruktúre vypočutého textu, vie rozlíšiť hovoriacich, 

ich názory a stanoviská,  

 jednoduchým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného života 

(oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy) v primeranom tempe reči a v štandardnom 

jazyku,  



 

 
 

 náročnejším prejavom informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou 

tematikou v bežnom hovorovom tempe reči v štandardnom jazyku,  

 kratšiemu jednoduchšiemu prejavu naratívneho charakteru (zážitok, príbeh),  

 dlhšiemu náročnejšiemu prejavu umeleckého charakteru, vie odhadnúť postoje, 

názory a náladu rečníkov,  

 podstatným informáciám v jednoduchých prednáškach, ak mu je tematika známa a ak 

sú prednesené v primeranom tempe reči a zreteľne,  

 podstatným informáciám obsahovo a jazykovo náročnejších prednášok 

prednesených v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  

 podstatným informáciám rozhlasových správ s tematikou každodenného života, ktoré 

sú prednesené v primeranom tempe reči,  

 podrobnejším informáciám rozhlasových správ s aktuálnou problematikou a 

podstatným  

informáciám rôznych rozhlasových programov.  

 

  Druhy textov a nahrávok: prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; dialogický 

prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; súvislý prejav spolužiakov; prednáška 

na známu tému; bežné informácie, oznamy (na stanici, na letisku,...); správy; interview; 

predpoveď počasia; prehľad programov v rozhlase, televízii; ukážky z filmu. 

 

  
  
 Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak: 

 

 vie získať informácie z primerane náročných textov (tabuľky, grafy, oznamy, nápisy, 

inzeráty) a vhodne používa stratégie čítania,  

 číta a rozumie rôznym textom informatívneho charakteru a primerane náročným 

populárno-vedeckým textom (pracovné návody a prospekty),  

 rozumie obsahu jednoduchšieho autentického textu,  

 rozumie obsahu autentického, faktografického a beletristického textu a článkom z 

tlače,  

 vie pochopiť tému a hlavnú myšlienku primerane náročného textu,  

 vie pochopiť tému a hlavnú myšlienku obsahovo i jazykovo náročnejšieho textu,  

 vie vyhľadať špecifické a detailné informácie v jednoduchšom texte,  

  vie vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych náročnejších textoch,  



 

 
 

 vie rozlíšiť základné a rozširujúce informácie v jednoduchšom texte s jasnou a 

logickou štruktúrou,  

 rozlišuje v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených,  

 vie odhadnúť význam neznámych slov na základe kontextu v jednoduchšom texte,  

 vie odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte a pružne mení stratégie 

čítania podľa typu textu a účelu čítania,  

 vie zachytiť a pochopiť logickú štruktúru jednoduchšieho textu aj na základe obsahu 

textu, 

 chápe logickú štruktúru náročnejšieho textu aj na základe lexikálnych a gramatických 

prostriedkov.  

 

Typy textov: korešpondencia – list, e-mail, pohľadnica, telegram; informatívne texty –  

verejné nápisy, oznam, inzerát, reklama, osobné poznámky, plagát, informačná tabuľa,  

nápisy na obaloch tovarov, návod na použitie, predpoveď počasia, prehľad programov, 

prospekt, časový harmonogram, schéma mestskej dopravy, účet, osobný list, mapa, plán, 

schéma, jedálny lístok; novinové texty  - primerane náročný článok z časopisu novín; 

literárne texty - ukážka z poviedky; príbeh. 

 

 Ústny prejav  - výkonový štandard 
 

Žiak: 

 

 reaguje na podnety jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii,  

 sa vyjadruje plynulo a správne k rôznym témam s ohľadom na stupeň formálnosti 

prejavu,  

 vie začať, udržiavať a ukončiť rozhovor,  

  vie prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoju výpoveď,  

 vie správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách, 

v situačných dialógoch,  

 vie spontánne reagovať v rôznych komunikačných situáciách,  

 vie predniesť krátky monológ na určitú tému,  

 vie pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním,  

 vie opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich, vysvetliť súvislosti a vyjadriť vlastné 

pocity, názory a postoje.  

 

 

 Písomný prejav – výkonový štandard 
 



 

 
 

Žiak vie: 

 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,  

 napísať niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program 

rokovania a zápisnicu z rokovania,  

 napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list,  

 napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší úradný list: žiadosť, sťažnosť, 

rozsiahlejšiu správu,  

 opísať predmet, miesto, osobu, udalosť v širších súvislostiach,  

 napísať príbeh - obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar,  

 napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov 

(composition = kompozícia). 

7. Obsahový štandard 
 

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň B2 pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie 

špecifikované v inovovanom štátnom vzdelávacom programe 

(http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/anglicky_jazyk_%20uroven_b2_g_4_5_r.pdf, str.11 - 40) 

 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu 

 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

Témy vychádzajú z 25 okruhov, v rámci ktorých majú žiaci rozvíjať nielen svoje rečové 

zručnosti (počúvanie, čítanie, ústny prejav, písomný prejav), ale i zdokonaľovať správne 

používanie vybraných jazykových prostriedkov. Vybrané jazykové prostriedky sú 

charakterizované v poslednej časti tohto materiálu. Každý okruh obsahuje niekoľko bodov, 

ktoré charakterizujú minimálny obsah každého tematického okruhu. Obsahovú náplň 

každého okruhu je možné rozšíriť podľa záujmu a schopností žiakov.  

Obsah vyučovania je rozdelený podľa ročníkov. Kvôli modifikácii ŠkVP v šk. roku 2015/2016 

je obsah vzdelávania dvojaký:  

1. pre žiakov, ktorí začali štúdium v šk. roku 2015/2016 a mladších, 

2. pre žiakov, ktorí v šk. roku 2015/2016 študovali v 2. a 4.ročníku 

 

Obsah vzdelávania platný pre žiakov v 1. ročníku v šk. roku 2015/2016 a mladších 

Rozdelenie tém podľa ročníkov: 

1. ročník (99 hodín): 

 Úvod do štúdia jazykov (3 hodiny) 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_%20uroven_b2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_%20uroven_b2_g_4_5_r.pdf


 

 
 

 Móda a oblečenie (24 hodín) - druhy odevov, materiály, vzory, odevné doplnky, výber 

oblečenia na udalosti, módne trendy, módny design, život modelky, módne značky 

 Komunikácia (24 hodín) - druhy komunikácie (verbálna/neverbálna), elektronická 

pošta, jazyk a jeho osvojovanie si, význam štúdia cudzích jazykov, listy, sociálne 

siete, problémy v komunikácii, znaková reč, umelé jazyky 

 Práca a zamestnanie (24 hodín) - výber povolania, typy zamestnaní, žiadosť 

o zamestnanie, životopis, prijímací pohovor, nezamestnanosť, pracovná náplň 

rôznych povolaní 

 Zdravie, ľudské telo (24 hodín) - ľudské telo, choroby a zranenia, u lekára, 

zdravotnícka starostlivosť, zdravotnícke zariadenia, zdravý životný štýl. 

 

 

2. ročník (132 hodín):  

 Veda a technika (22 hodín) - život kedysi a dnes, vplyv rozvoja techniky na život, 

významní vynálezcovia a ich vynálezy, závislosť ľudí na technike, hrozby vyplývajúce 

z rozvoja techniky 

 Človek a spoločnosť (22 hodín) – spoločenské vrstvy, etika a etiketa, generačné 

vzťahy, kriminalita, pravidlá a zákony v spoločnosti 

 Medziľudské vzťahy  (22 hodín) - druhy medziľudských vzťahov, opis ľudí a ich 

vlastnosti, problémy, pocity a nálady v medziľudských vzťahoch 

 Cestovanie (22 hodín) - druhy dopravných prostriedkov, ich výhody a nevýhody, 

dôvody cestovania (dovolenka; služobná cesta), vplyv cestovania na životný štýl, 

dopravné problémy v mestách 

 Obchod a služby (22 hodín) - nákupné zariadenia (malé obchody, obchodné reťazce), 

spôsoby nákupov a platenia, služby: banka; pošta; čerpacia stanica; čistiareň; 

požičovňa, kvalita služieb 

 Kultúra a umenie, hudba (22 hodín) - druhy umenia, kultúra a jej formy, hudba a jej 

žánre, kultúrne inštitúcie, slávni umelci a ich diela, význam umenia v živote človeka 

3. ročník (132 hodín): 

 Rodina (18 hodín) - osobné údaje, rodinné vzťahy a štruktúry, rodinné problémy, 

oslavy 



 

 
 

 Šport (20 hodín) - druhy športov, športové vybavenie, pravidlá športov, nezdravé javy 

v športe 

 Bývanie (20 hodín) - život v meste a na vidieku, vybavenie a druhy miestností 

v bytoch, domoch, kúpa, prenájom a predaj nehnuteľnosti, hypotéka 

 Voľný čas a záľuby (18 hodín) - záujmy a záľuby, možnosti trávenia voľného času, 

organizovaný voľný čas, chov domácich zvierat, negatívne javy u tínedžerov vo 

voľnom čase 

 Štúdium a škola (18 hodín) - typy škôl, organizácia školského roka, predmety v škole, 

v knižnici, školský systém v iných krajinách, celoživotné vzdelávanie, problémy v 

školách 

 Človek a príroda (19 hodín) - vzťah človeka k prírode, ochrana životného prostredia, 

podnebie a počasie, zvieratá a rastliny, environmentálne problémy, prírodné 

katastrofy, ich dôvody a dôsledky 

 Vzory a idoly (19 hodín) - idoly a hrdinovia, vzory a celebrity, fiktívni hrdinovia, kladné 

a záporné vlastnosti známej osoby, spôsoby a dôsledky imitovania hrdinov  

 

4. ročník (90 hodín): 

 Mladí a ich svet (18 hodín) - aktivity mládeže, vzťahy rovesníkov, generačné vzťahy, 

predstavy mladých ľudí o svete, hrozby pre mladých ľudí 

 Multikultúrna spoločnosť (18 hodín) - zvyky a tradície, zbližovanie kultúr, rasová 

a národnostná znášanlivosť, migranti, utečenci, azylová politika krajín 

 Miesta a mestá (18 hodín) - moje mesto, môj kraj, geografický opis, kultúrne 

a historické pamiatky, turisticky atraktívne miesta vo svete 

 Slovensko (18 hodín) - obyvateľstvo, poloha, historické míľniky, politický systém, 

osobnosti, tradície, turisticky atraktívne miesta, Slovensko a zjednotená Európa 

 Anglicky hovoriace krajiny (18 hodín) - obyvateľstvo, poloha, prírodné charakteristiky, 

politický systém,  historické míľniky, osobnosti, tradície, turisticky atraktívne miesta 

 

Obsah vzdelávania pre žiakov 2. a 4. ročníka v šk. roku 2015/2016 

2. ročník (132 hodín): - platí pre žiakov v šk. roku 2015/2016 

Úvod do štúdia predmetu (3 hodiny) 

Móda a oblečenie (21 hodín) 

Komunikácia (21 hodín) 

Práca a zamestnanie (21 hodín) 



 

 
 

Zdravie, ľudské telo (21 hodín) 

Veda a technika (21 hodín) 

Človek a spoločnosť (24 hodín) – kriminalita, pravidlá a zákony v spoločnosti 

 

4. ročník (90 hodín): 

Úvod do štúdia predmetu (1 hodina) 

Rodina (4 hodiny)  

Kultúra a umenie (4 hodiny) 

Šport a hry (4 hodiny) 

Dom a bývanie (4 hodiny) 

Jedlo a stravovanie (4 hodiny) 

Nakupovanie a služby (4 hodiny) 

Starostlivosť o zdravie (3 hodiny) 

Vzdelanie a škola (3 hodiny) 

Práca a zamestnanie (3 hodiny) 

Ľudské vzťahy (3 hodiny) 

Ľudia a príroda (3 hodiny) 

Veda a technika (3 hodiny) 

Komunikácia a jej formy (3 hodiny) 

Človek a spoločnosť (3 hodiny) 

Masmédiá (3 hodiny) 

Človek a ich svet (3 hodiny) 

Móda (3 hodiny) 

Voľný čas a umenie (3 hodiny) 

Cestovanie (3 hodiny) 

Mestá a miesta (3 hodiny) 

Multikultúrna spoločnosť (3 hodiny) 

Kniha, priateľ človeka (3 hodiny) 

Vzory a idoly (3 hodiny) 

Anglicky hovoriace krajiny (3 hodiny) 

Slovensko – môj domov (3 hodiny) 

Opakovanie a systematizácia učiva ( 8 hodín) 

 

 

 

8. Učebné zdroje 
 



 

 
 

Okrem zvolených kníh a pracovných zošitov pre žiakov, ako sú zdroje Solution 

Intermediate a Yes sa na skvalitnenie výučby využívajú CD nosiče ku knihám, internetové 

zdroje, rôzne časopisy, odborná literatúra, dvojjazyčné a výkladové slovníky, cvičenia na 

aktivity, krížovky alebo doplňujúce cvičenia zábavnou formou. Dôležitú rolu  zohráva pri 

učení použitie autentického materiálu, ktorý zahŕňa rôzne magazíny, noviny, letáky či 

reklamné materiály, ktorý žiakovi poskytuje možnosť  vidieť, ako sa jazyk prejavuje aj 

v takýchto médiách. Žiaci sa môžu oboznámiť a vidieť rozdiel medzi variantmi angličtiny, čiže 

medzi angličtinou, ktorá sa používa v bežnom, hovorenom jazyku, potom v serióznych 

novinách a taktiež v bulvárnej tlači. 

 

Študijný materiál, učebnice: 

 

- Bilíková, A. 2010. Yes! Angličtina – Nová maturita vyššia úroveň. Nitra : Enigma, 

2014. ISBN 978-80-8133-015-5. 

- Falla, T., Davies P.A. 2012. Solutions Intermediate, Student´s Book. Oxford 

University Press: 2012. ISBN 978-0-19-455288-2. 

- Falla, T., Davies P.A. 2012. Solutions Intermediate, Workbook. Oxford University 

Press: 2012. ISBN 978-0-19-455290-2. 

- Falla, T., Davies P.A. 2012. Solutions Intermediate, Teacher´s Book. Oxford 

University Press: 2012. ISBN 978-0-19-455290-2. 

- English Vocabulary in use Pre intermediate and Intermediate, Cambridge : 

Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0521-14989-1. 

 

Didaktická technika: 

Dataprojekrot, DVD prehrávač, CD prehrávač, plastová tabuľa, , notebook, interaktívna 

tabuľa. 

 

Materiálne výučbové prostriedky: 

Zbierky testov, plagáty, DVD, internetové zdroje, zvukové a videonahrávky, mapy, zbierky 

testov 

 

Ďalšie zdroje: 

Noviny, časopisy. 

 



 

 
 

9. Hodnotenie predmetu  
  

Pri hodnotení uplatňujeme metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl. 

Žiak je z predmetu anglický jazyk klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu školského 

polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý stanovuje Školský poriadok Súkromného 

gymnázia vo Zvolene a získal minimálne 4 známky v prípade prvého cudzieho jazyka 

(maturitného predmetu. Povinnosťou žiaka je byť klasifikovaný známkou z písomného testu 

(zameraného na gramatiku a slovnú zásobu), slohovej práce a ústnej odpovede. 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov z cudzieho jazyka sa využívajú konkrétne a objektívne 

postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu cudzí jazyk sú hodnotené štyri zložky 

predmetu: gramatika, slovná zásoba, sloh a ústny prejav. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, 

zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť 

odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

1. Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej odpovede 

osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov ŠkVP. Po 

ústnej odpovedi je žiakovi známka oznámená ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa využíva 

slovné hodnotenie formou stručného komentára ku konkrétnemu výkonu žiaka. 

2. Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha dvomi formami: 

a/ Písomné práce a didaktické testy 

Úroveň vedomostí a nadobudnutých zručností jednotlivých tematických celkov zisťuje 

didaktický test (resp. písomná práca). Testy sú zamerané predovšetkým na gramatické javy 

a slovnú zásobu. 

Žiaci sú klasifikovaní známkou, dodržiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia písomných 

prác a didaktických testov: 

100% - 90% …………… výborný 

89% - 75% …………….. chválitebný 

74% - 55% …………….. dobrý 

54% - 35%…………...… dostatočný 

34% - 0%………………. nedostatočný 

 

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy a cvičenia a 

podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných gramatických javov v časovom limite 

10 - 20 minút. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu do 10 

pracovných dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z 



 

 
 

písomných prác, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín 

(najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

b/ Slohové práce 

Slohové práce sú žiakovi zadávané podľa tém a žánrov vyplývajúcich z obsahového 

štandardu v jednotlivých ročníkoch. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k 

nahliadnutiu do 10 pracovných dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie nepíše 

sloh, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín (najčastejšie na 

najbližšej vyučovacej hodine). 

Hodnotenie slohu sa skladá zo 4 častí (obsah a rozsah, členenie, gramatika a lexika), pričom 

za každú z týchto oblastí môže žiak získať 5 bodov. Výsledná známka vznikne z výsledného 

percentuálneho dosiahnutého výsledku podľa stupnice uvedenej pri písomných prácach. 

 

Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov postupujeme podľa platných metodických 

pokynov na hodnotenie žiakov SŠ. 

Pri písomných previerkach môže individuálne začlenený žiak podľa odporúčania 

vyplývajúceho zo správy psychológa používať gramatické tabuľky, slovník, zjednodušujú sa 

zadania úloh a pristupuje sa aj k redukcii úloh. 

Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii ovplyvniť aj 

známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu za: vypracovanú domácu úlohu podľa 

zadania, za vlastnú tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na mimoškolských aktivitách, 

súťažiach, za vypracovanie referátov, za príspevky do školského časopisu a pod. 

 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje: 

- aktívnu účasť na hodinách; 

- pripravenosť na vyučovanie; 

- nosenie pomôcok; 

- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg; 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- schopnosť komunikovať; 

- adekvátny štýl prejavu. 

 

 

 

 



 

 
 

1.2.2 Anglický jazyk – druhý cudzí jazyk 

Názov predmetu  
Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby Spolu 321 vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného odboru 7902 J 77 Gymnázium -  šport  

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. Charakteristika predmetu 
 

Vyučovací predmet vychádza z potreby poskytnúť živý jazykový základ 

a predpoklady pre komunikáciu žiakov, prekonávať bariéry pri komunikácií s cudzincami, 

a tak prospievať k zvýšeniu ich mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a neskôr aj 

uplatnením sa na trhu práce. Jazyk ako taký je elementom vzdelávacej oblasti, ktorá sa 

zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk sa 

vníma ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka, ktorý je 

predpokladom pre ďalšie vzdelávanie. Jazyk je znakom národnej a individuálnej identity, 

prostriedkom komunikácie a profesionálnej realizácie, ako aj prostriedkom na vyjadrovanie 

citov a pocitov. Jazykom človek vyjadruje svoje názory, dojmy, myšlienky, ktoré 

sprostredkúva prostredníctvom komunikácie inému človeku. 

Základnou charakteristikou uvedenej vzdelávacej oblasti je nielen súhrn 

jazykových kompetencií, aby jazyková príprava žiakov efektívne zodpovedala požiadavkám 

moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. 

Učenie sa jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií 

v jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne 

využívať slobodu pracovať a študovať doma alebo  v zahraničí. Jazykové zručnosti otvárajú 

žiakom nové možnosti pre ich budúce vzdelanie či povolanie. Predmet vedie žiakov k tomu, 

aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, 

aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v predmete anglický jazyk, aby tieto 

mohli využiť aj v občianskom živote, hlavne komunikačné schopnosti.  

Predmet anglický jazyk (druhý cudzí jazyk) svojím obsahom vychádza z úplných základov 

cudzieho jazyka a žiaci/žiačky získavajú vedomosti a zručnosti na základnej úrovni, pričom 

od fázy objavovania/ oboznamovania sa s cudzím jazykom sa dostávajú do počiatočnej fázy 

využívania základných komunikačných nástrojov. Jeho obsah je štruktúrovaný v súlade so 

Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky. Vedomosti a zručnosti, ktoré 



 

 
 

žiaci/žiačky získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia s komunikáciou v bežnom 

živote a situáciami v ňom. Učivo sa skladá z poznatkov v oblasti slovnej zásoby primeranej 

veku a záujmom žiakov/žiačok, s primeraným rozsahom odbornej terminológie, v oblasti 

gramatiky do úrovne, ktorá im zabezpečí požadovaný stupeň komunikácie, či už v písomnej 

alebo ústnej forme, v oblasti výslovnosti, porozumenia hovoreného a čítaného textu, v oblasti 

komunikácie dotýkajúcej sa bežných životných situácií ale aj situácií v odbornom prostredí. 

Vzdelávací štandard z anglického jazyka pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úroveň 

B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným vzdelávacím 

programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový a obsahový štandard, ktorý je východiskom 

školského vzdelávacieho programu pre príslušný vyučovací predmet. 

 

2. Ciele predmetu 
 

Základným cieľom výučby anglického jazyka je: 

 u žiakov postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti, t.j. ústny 

prejav, písomný prejav, čítanie a počúvanie na základe osvojenej slovnej zásoby 

a gramatiky, 

 posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka, 

motivovať žiakov k lepšiemu výkonu s cieľom zvýšiť jeho záujem o cudzí jazyk, 

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné 

ciele, 

 prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram 

a zvykom prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života ľudstva, 

 naučiť žiakov nájsť si vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva 

a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces, ktorý by sa mali naučiť chápať 

pozitívne. 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je poskytnúť žiakom  súbor 

jazykových vedomostí, zručností a kompetencií, formovať logické myslenie a rozvíjať 

vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní 

a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných gramatických štruktúrach, osvoja si 

základnú slovnú zásobu, budú komunikovať v cudzom jazyku v oblasti jednotlivých 

tematických okruhov na požadovanej úrovni. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti 

teoretických poznatkov a praktických zručností, že anglický jazyk má význam pre ich 

osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z hľadiska ich 

reálnej budúcnosti.   



 

 
 

Cieľom výučby anglického jazyka je aj spolupráca s ďalšími zložkami štúdia pri 

príprave na budúcu športovú kariéru. Máme na mysli predovšetkým odbornú prípravu žiakov 

pri výučbe športovej terminológie 

 

3. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

        Vo vyučovacom predmete cudzí jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať poznatky primeraným spôsobom (hovorené slovo, text, audiovizuálne 

prostriedky) tak, aby bolo zabezpečené vzájomné porozumenie, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a postoj, 

 vytvárať informácie v cudzom jazyku. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti  

 rozvíjať prácu v tíme, v kooperatívnom duchu, 

 regulovať a kontrolovať svoje správanie, 

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

 rešpektovať etické hodnoty, 

 uznávať ľudské práva a slobody. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 identifikovať a analyzovať problémy, ktoré sa objavia pri jazykovom vzdelávaní, 

 navrhovať kreatívne riešenia, 

 spätnou väzbou zhodnocovať problémy a učiť sa z nich, 

 korigovať nesprávne riešenia. 

 

Spôsobilosti využívať informačné a komunikačné technológie 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré podporia jazykové 

vzdelávanie. 

 

 

4. Kompetencie 
 



 

 
 

4.1. Všeobecné kompetencie 
 

        Pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva 

všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré 

spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Kompetencie pritom 

definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. 

Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby 

učiaci sa: 

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa 

osvojuje, 

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo 

a vedel zhodnotiť multikultúrne poznanie pre vlastné a spoločenské obohatenie. 

 

Z hľadiska všeobecných kompetencií žiak: 

 chápe potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja, 

 uvedomuje si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka 

 získava schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií 

v cudzom jazyku prostredníctvom písaného a hovoreného slova, 

 využíva základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu v cudzom jazyku, 

 má základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr. 

 

Finančná gramotnosť 

Finančné vzdelávanie  ako súčasť všeobecných kompetencií žiaka je na SŠ je pokračovaním 

finančného vzdelávania na základnej škole. Problematika financií bude v rámci možností 

zapracovaná do tém:  

 

Obchod a služby  (nákup, predaj, banky,...) 

Rodina a spoločnosť (domáci rozpočet) 

Domov a bývanie (kúpa a prenájom nehnuteľností) 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  (poisťovníctvo, lieky) 



 

 
 

Doprava a cestovanie  (nákup auta, cestovných lístkov) 

Vzdelávanie a práca  (školné, štipendium, mzda)  

Človek a príroda (recyklácia, separovanie, odvoz odpadu) 

Voľný čas a záľuby  (financovanie záľub a koníčkov) 

Stravovanie (cena potravín, služieb v reštaurácii) 

Obliekanie a móda (cena tovaru, značkový tovar, second-hand, výrobná cena) 

Šport (financovanie, náklady) 

Mládež a jej svet  (brigády) 

Vzory a ideály (charitatívne koncerty) 

 

 

4.2. Komunikatívne jazykové kompetencie  
 

Jazyková kompetencia pre dosiahnutú úroveň B1 zahŕňa 

 
 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) 

 Žiak dokáže:  

o ovládať jazyk dostatočne na to, aby sa dohovoril a vyjadroval s použitím 

dostačujúcej slovnej zásoby len s určitou mierou váhania a opisných 

jazykových prostriedkov na vymedzené témy, 

o ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať 

nepredvídateľné situácie, vysvetliť hlavné body, myšlienky, či problémy, 

o ovládať gramatiku dobre, i keď badať vplyv materinského jazyka. Napriek 

chybám, ktorých sa dopúšťa, je jasné, čo chce vyjadriť, pomerne správne 

dokáže používať repertoár často používaných gramatických prostriedkov a 

vetných štruktúr v ľahko predvídateľných situáciách, 

o artikulačne zrozumiteľne vyslovovať, aj keď je niekedy evidentný cudzí prízvuk 

a objavujú sa príležitostné prípady nesprávnej výslovnosti,  

o vytvoriť súvislý písomný text, ktorý  je všeobecne zrozumiteľný. 

 

 Sociolingválna kompetencia  



 

 
 

 

 Žiak dokáže:  

o správne reagovať v rôznych spoločenských komunikačných situáciách,  

o poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  

o rozlišovať formálne aj neformálne prejavy,  

o pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, 

pričom využíva vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu,  

o uvedomiť si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správať,  

o uvedomiť si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v postojoch, hodnotách a 

presvedčení, ktoré sú v danom spoločenstve dominantné a sú typické pre jeho 

jazykové zázemí.  

 

 Pragmatická kompetencia 
 

 Žiak dokáže:  

 
o prispôsobiť svoj prejav, svoje vyjadrovacie prostriedky situácii a príjemcovi 

jazykového prejavu,  

o zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, 

aby sa ujal slova,  

o komunikáciu začať, udržať a ukončiť ju pomocou účinného striedania sa s 

partnerom,  

o  vytvoriť jednoduchý opis alebo rozprávanie,  

o efektívne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi 

jednotlivými myšlienkami,  

o zrozumiteľne vyjadriť podstatu myšlienky. 

5. Kompetencie a funkcie jazyka  
V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania sa v anglickom jazyku rozvíjajú tie 

kompetencie a funkcie jazyka, ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň 

B1. Každá kompetencia v obsahovom štandarde sa člení na komponenty, ktoré sú všetky 

súčasťou komunikačnej kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže uskutočňovať. V 

rámci obsahového štandardu jednotlivé kompetencie na seba nenadväzujú, môžu sa 

navzájom kombinovať a neustále vytvárať nové komunikačné kontexty. 

 

Prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2  

Tabuľka uvádza prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2.  



 

 
 

Kompetencie Funkcie 

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  

 

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Poďakovať sa a vyjadriť uznanie  

Rozlúčiť sa  
2. Vypočuť si a podať informácie  

 

 

Informovať sa  

Potvrdiť a trvať na niečom  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na požiadavky  

 
3. Vybrať si z ponúkaných možností  

 

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť  

Opraviť  

 
4. Vyjadriť názor  

 

Vyjadriť názor  

Vyjadriť súhlas  

Vyjadriť nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupne istoty  

 
5. Vyjadriť vôľu  

 

Vyjadriť želania  

Vyjadriť plány  

 
6. Vyjadriť schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť  

 
7. Vyjadriť pocity  

 

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť súcit  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na 

ne  

 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť  

 
9. Predstaviť záľuby a vkus  

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vyjadriť, čo uprednostňujem  

 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  

 

Vyjadriť hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho iného  

 
11. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 

pravidlám alebo povinnostiam  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Žiadať o povolenie a súhlas  

Dať súhlas  

Odmietnuť  

Zakázať  

Reagovať na zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

 
12. Reagovať na porušenie pravidiel 

alebo nesplnenie povinností  

 

Obviniť (sa), priznať (sa)  

Ospravedlniť (sa)  

Odmietnuť/Poprieť obvinenie  

Vyčítať/Kritizovať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  



 

 
 

 Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  

Vyjadriť nezáujem  

 
14. Dať ponuku a reagovať na ňu  

 

Žiadať niekoho o niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili  

Ponúknuť pomoc  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh  

 
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať 

v budúcnosti  

 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Povzbudiť  

Vyjadriť želanie  

 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

minulosti  

 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť niekomu niečo  

Kondolovať  

Blahoželať  

 
17. Reagovať pri prvom stretnutí  

 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  

 

Začať list  

Rozvinúť obsah listu  

Ukončiť list  

 
19. Telefonovať  

 

Začať rozhovor  

Udržiavať rozhovor  

Ukončiť rozhovor  

 
20. Komunikovať  

 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 
21. Vypracovať štruktúrovanú 

prezentáciu  

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku  

Oboznámiť s obsahom a osnovou  

Rozviesť tému a hlavnú myšlienku  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť výklad  

 
22. Doplniť štruktúrovanú prezentáciu  

 

Zdôrazniť, dať do pozornosti  

Odbočiť od témy  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 
23. Zúčastniť sa diskusie/  

 

Argumentovať  

Navrhnúť novú tému/bod diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa, že slová/výklad/argument 

boli pochopené  

 

Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného spojenia  

Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  

Hľadať slovo/slovné spojenie  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 
25. Porozprávať príbeh  

 

Rozprávať  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť  

 

 



 

 
 

6. Výkonový štandard 

 Počúvanie  s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak rozumie: 

 

 jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o častých každodenných 

témach, identifikujúc všeobecné správy aj konkrétne detaily za predpokladu, že reč je 

zreteľne artikulovaná so všeobecne známym prízvukom, 

 textu ako celku, téme a hlavnej myšlienke,  

 jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou 

každodenného života (oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy) v primeranom tempe reči a 

v štandardnom jazyku,  

 kratšiemu jednoduchšiemu prejavu naratívneho charakteru (zážitok, príbeh),  

 podstatným informáciám v jednoduchých prednáškach a v rozhlasových 

a televíznych reláciách, ak mu je tematika známa a ak sú prednesené v primeranom 

tempe reči a v spisovnom jazyku,  

 

  Druhy textov a nahrávok: prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; dialogický 

prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; súvislý prejav spolužiakov; prednáška 

na známu tému; bežné informácie, oznamy (na stanici, na letisku,...); správy; interview; 

predpoveď počasia; prehľad programov v rozhlase, televízii; ukážky z filmu. 

 Čítanie s porozumením – výkonový štandard 
 

Žiak: 

 

 vie získať informácie z bežných textov,  

 rozumie obsahu jednoduchšieho autentického textu,  

 vie pochopiť tému a hlavnú myšlienku primerane náročného textu,  

 vie vyhľadať špecifické a detailné informácie v jednoduchšom texte,  

  vie rozlíšiť základné a rozširujúce informácie v jednoduchšom texte s jasnou a 

logickou štruktúrou,  

 rozlišuje v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených,  

 vie odhadnúť význam neznámych slov na základe kontextu v jednoduchšom texte,  

 vie zachytiť a pochopiť logickú štruktúru jednoduchšieho textu aj na základe obsahu 

textu. 

 

Typy textov: korešpondencia – list, e-mail, pohľadnica, telegram; informatívne texty –  

verejné nápisy, oznam, inzerát, reklama, osobné poznámky, plagát, informačná tabuľa,  



 

 
 

nápisy na obaloch tovarov, návod na použitie, prehľad programov, časový harmonogram, , 

účet, osobný list, mapa, plán, schéma, jedálny lístok; novinové texty  - primerane náročný 

článok z časopisu; literárne texty - ukážka z poviedky; príbeh. 

 

 Ústny prejav  - výkonový štandard 
 

Žiak: 

 

 reaguje na podnety jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii,  

 vie začať, udržiavať a ukončiť rozhovor,  

 získava, odovzdáva, overuje a potvrdzuje informácie, rieši menej bežné situácie 

a vysvetľuje príčinu a podstatu problému, 

 vie správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách, 

v situačných dialógoch,  

 vie spontánne reagovať v rôznych komunikačných situáciách,  

 vie predniesť krátky monológ na určitú tému,  

 vie vyrozprávať príbeh, opísať osoby, predmety a udalosti 

 vie opísať obrázky, mapy, grafy a vyjadriť vlastné pocity, názory a postoje.  

 

 

 Písomný prejav – výkonový štandard 
 

Žiak vie: 

 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie, 

 napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu,  

 napísať súkromný list,  

 napísať životopis,   

 opísať predmet, miesto, osobu, udalosť,  

 napísať príbeh, 

 napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov. 

7. Obsahový štandard 
 

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň B1 pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie 

špecifikované v inovovanom štátnom vzdelávacom programe 

(http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/anglicky_jazyk_%20uroven_b1_g_4_5_r.pdf, str.11 - 58) 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_%20uroven_b1_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_%20uroven_b1_g_4_5_r.pdf


 

 
 

 

 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu 

 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

Témy vychádzajú z 25 okruhov, v rámci ktorých majú žiaci rozvíjať nielen svoje rečové 

zručnosti (počúvanie, čítanie, ústny prejav, písomný prejav), ale i zdokonaľovať správne 

používanie vybraných jazykových prostriedkov. Vybrané jazykové prostriedky sú 

charakterizované v poslednej časti tohto materiálu. Každý okruh obsahuje niekoľko bodov, 

ktoré charakterizujú minimálny obsah každého tematického okruhu. Obsahovú náplň 

každého okruhu je možné rozšíriť podľa záujmu a schopností žiakov.  

 

Rozdelenie tém podľa ročníkov: 

1. ročník (66 hodín): 

Rodina (15) - osobné údaje, členovia rodiny, charakterové vlastnosti 

Voľný čas a záľuby (15 hodín) - záujmy a záľuby, možnosti trávenia voľného času 

Šport (15 hodín) - druhy športov, aktívny / pasívny šport, športové vybavenie 

Domov a bývanie (11 hodín) - vybavenie a druhy miestností v bytoch, domoch 

Kultúra a umenie, kniha – priateľ človeka (10 hodín)  - druhy umenia, obľúbená kniha 

 

2.ročník (66 hodín): 

Obchod a služby (15 hodín) - nákupné zariadenia, spôsoby nákupov a platenia, služby 

Veda a technika (15 hodín) – technické vynálezy v živote človeka 

Komunikácia (15 hodín) - druhy komunikácie, význam štúdia cudzích jazykov 

Človek a príroda (13 hodín) - podnebie a počasie, zvieratá a rastliny 

Človek a spoločnosť (8 hodín) - zásady slušného správania 

 

3.ročník (99 hodín): 

Masmédiá (15 hodín) - typy a úlohy masovokomunikačných prostriedkov, vplyv masmédií 

Cestovanie (15 hodín) - druhy dopravných prostriedkov, dôvody cestovania 

Starostlivosť o zdravie (15 hodín) - ľudské telo a choroby (u lekára), zdravý životný štýl 

Mladí a ich svet (15 hodín) - aktivity mládeže, vzťahy rovesníkov, predstavy mladých ľudí o 

svete 

Stravovanie (15hodín) - jedlá, nápoje, stravovacie návyky 

Móda (15 hodín) - základné druhy odevov, odevné doplnky 

Človek a príroda – ekológia (9 hodín) – ochrana životného prostredia, ekologické problémy 

 

4.ročník (90 hodín) 



 

 
 

Štúdium a škola (15 hodín) - typy škôl, organizácia školského roka, predmety v škole 

Zamestnanie (15 hodín) - výber povolania, typy zamestnaní, životopis  

Slovensko (15 hodín) – základné fakty, turisticky atraktívne miesta 

Anglicky hovoriace krajiny (15 hodín) - základné fakty, turisticky atraktívne miesta 

Mestá a miesta, multikultúrna spoločnosť(15 hodín) – významné miesta vo svete, pozitíva 

a problémy multikulturálnej spoločnosti 

Idoly, hrdinovia (15 hodín) – reálni a fiktívni hrdinovia, životné vzory 

 

 

 

8. Učebné zdroje 
 

Okrem zvolených kníh a pracovných zošitov pre žiakov, ako sú zdroje 

Solution Pre - Intermediate a Yes sa na skvalitnenie výučby využívajú CD nosiče ku 

knihám, internetové zdroje, rôzne časopisy, odborná literatúra, dvojjazyčné 

a výkladové slovníky, cvičenia na aktivity, krížovky alebo doplňujúce cvičenia 

zábavnou formou. Dôležitú rolu  zohráva pri učení použitie autentického materiálu, 

ktorý zahŕňa rôzne magazíny, noviny, letáky či reklamné materiály, ktorý žiakovi 

poskytuje možnosť  vidieť, ako sa jazyk prejavuje aj v takýchto médiách. Žiaci sa 

môžu oboznámiť a vidieť rozdiel medzi variantmi angličtiny, čiže medzi angličtinou, 

ktorá sa používa v bežnom, hovorenom jazyku, potom v serióznych novinách 

a taktiež v bulvárnej tlači. 

 

Študijný materiál, učebnice: 

 

- Bilíková, A., Kondelová, S. 2013. Yes! Angličtina –maturita - základná úroveň. Nitra : 

Enigma, 2013. ISBN 978-80-8133-014-8. 

- Falla, T., Davies P.A. 2012. Solutions Pre-Intermediate, Student´s Book. Oxford 

University Press: 2012. ISBN 978-0-19-455287-5. 

- Falla, T., Davies P.A. 2012. Solutions Intermediate, Workbook. Oxford University 

Press: 2012. ISBN 978-0-19-455389-6. 

- Falla, T., Davies P.A. 2012. Solutions Pre- Intermediate, Teacher´s Book. Oxford 

University Press: 2012. ISBN 978-0-19-455371-1. 

 

Didaktická technika: 

Dataprojekrot, DVD prehrávač, CD prehrávač, plastová tabuľa, , notebook, interaktívna 

tabuľa. 



 

 
 

 

Materiálne výučbové prostriedky: 

Zbierky testov, plagáty, DVD, internetové zdroje, zvukové a videonahrávky, mapy, zbierky 

testov 

 

Ďalšie zdroje: 

Noviny, časopisy. 

 

9. Hodnotenie predmetu  
  

Pri hodnotení uplatňujeme metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl. 

Žiak je z predmetu anglický jazyk klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu školského 

polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý stanovuje Školský poriadok Súkromného 

gymnázia vo Zvolene a získal minimálne 3 známky v prípade druhého cudzieho jazyka. 

Povinnosťou žiaka je byť klasifikovaný známkou z písomného testu (zameraného na 

gramatiku a slovnú zásobu), slohovej práce a ústnej odpovede. 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov z cudzieho jazyka sa využívajú konkrétne a objektívne 

postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu cudzí jazyk sú hodnotené štyri zložky 

predmetu: gramatika, slovná zásoba, sloh a ústny prejav. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, 

zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť 

odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

1. Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej odpovede 

osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov ŠkVP. Po 

ústnej odpovedi je žiakovi známka oznámená ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa využíva 

slovné hodnotenie formou stručného komentára ku konkrétnemu výkonu žiaka. 

2. Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha dvomi formami: 

a/ Písomné práce a didaktické testy 

Úroveň vedomostí a nadobudnutých zručností jednotlivých tematických celkov zisťuje 

didaktický test (resp. písomná práca). Testy sú zamerané predovšetkým na gramatické javy 

a slovnú zásobu. 

Žiaci sú klasifikovaní známkou, dodržiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia písomných 

prác a didaktických testov: 

100% - 90% …………… výborný 

89% - 75% …………….. chválitebný 



 

 
 

74% - 55% …………….. dobrý 

54% - 35%…………...… dostatočný 

34% - 0%………………. nedostatočný 

 

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy a cvičenia a 

podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných gramatických javov v časovom limite 

10 - 20 minút. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu do 10 

pracovných dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z 

písomných prác, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín 

(najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

b/ Slohové práce 

Slohové práce sú žiakovi zadávané podľa tém a žánrov vyplývajúcich z obsahového 

štandardu v jednotlivých ročníkoch. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k 

nahliadnutiu do 10 pracovných dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie nepíše 

sloh, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín (najčastejšie na 

najbližšej vyučovacej hodine). 

Hodnotenie slohu sa skladá zo 4 častí (obsah a rozsah, členenie, gramatika a lexika), pričom 

za každú z týchto oblastí môže žiak získať 5 bodov. Výsledná známka vznikne z výsledného 

percentuálneho dosiahnutého výsledku podľa stupnice uvedenej pri písomných prácach. 

 

Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov postupujeme podľa platných metodických 

pokynov na hodnotenie žiakov SŠ. 

Pri písomných previerkach môže individuálne začlenený žiak podľa odporúčania 

vyplývajúceho zo správy psychológa používať gramatické tabuľky, slovník, zjednodušujú sa 

zadania úloh a pristupuje sa aj k redukcii úloh. 

Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii ovplyvniť aj 

známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu za: vypracovanú domácu úlohu podľa 

zadania, za vlastnú tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na mimoškolských aktivitách, 

súťažiach, za vypracovanie referátov, za príspevky do školského časopisu a pod. 

 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje: 

- aktívnu účasť na hodinách; 

- pripravenosť na vyučovanie; 

- nosenie pomôcok; 

- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg; 



 

 
 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- schopnosť komunikovať; 

- adekvátny štýl prejavu. 

 

        1.3.1 Nemecký jazyk – prvý cudzí jazyk 

Časový rozsah výučby Spolu 453 vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného 

odboru 

7902 J 77 Gymnázium -  šport  

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. Charakteristika predmetu 
 

Vyučovací predmet vychádza z potreby poskytnúť živý jazykový základ a predpoklady 

pre komunikáciu žiakov, prekonávať bariéry pri komunikácií s cudzincami, a tak 

prospievať k zvýšeniu ich mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a neskôr aj 

uplatnením sa na trhu práce. Jazyk ako taký je elementom vzdelávacej oblasti Jazyk a 

komunikácia, ktorá sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia 

a komunikácie medzi ľuďmi.  

Učenie sa jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj 

kompetencií v jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, 

umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať doma alebo  

v zahraničí. Jazykové zručnosti otvárajú žiakom nové možnosti pre ich budúce 

vzdelanie či povolanie. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné 

spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  

teoretické vedomosti a zručnosti  v predmete nemecký jazyk, aby tieto mohli využiť aj 

v občianskom živote, hlavne komunikačné schopnosti.  

Označenie úrovne B2 je samostatný používateľ. Pri koncipovaní školského 

vzdelávacieho sa predpokladá, že žiaci v predchádzajúcom vzdelávaní dosiahli nižšie 

komunikačné úrovne. 

Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, 

upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je využívanie poznatkov 

z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.  



 

 
 

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu nemecký jazyk 

patria aj jazykové prezentácie a cvičenia, pre ktoré má škola vytvorené dobré 

materiálno-technické a priestorové vybavenie. Využitie počítačov a internetu tiež 

prestavuje možnosti simulácie cvičení.  

 

 

2. Ciele predmetu 
 

Základným cieľom výučby nemeckého jazyka je: 

 u žiakov postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti, t.j. ústny 

prejav, písomný prejav, čítanie a počúvanie na základe osvojenej slovnej zásoby 

a gramatiky, 

 posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka, 

motivovať žiakov k lepšiemu výkonu s cieľom zvýšiť jeho záujem o cudzí jazyk, 

 osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh, rozvíjať kreatívne myslenie u žiakov 

s cieľom naučiť ich aktívne využívať nadobudnuté znalosti, 

 viesť žiakov k využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu 

a v budúcej profesii, 

 prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram 

a zvykom prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života ľudstva, 

 viesť žiakov k tomu, aby využívali podnety z mimoškolského prostredia na 

upevňovanie a využívanie poznatkov v praxi, na to, aby získané vedomosti vedeli 

používať v bežnom živote a v každodenných situáciách, 

 naučiť žiakov nájsť si vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva 

a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces, ktorý by sa mali naučiť chápať 

pozitívne, 

 motivovať žiakov, aby dosiahli vysoký stupeň osvojenie si jazyka vzhľadom na jeho 

špecifické postavenie ako internacionálneho jazyka v obchode, cestovnom ruchu, 

doprave, vede, kultúre. 

Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk je poskytnúť žiakom  súbor jazykových 

vedomostí, zručností a kompetencií, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, 

zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, a občianskom 

živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných gramatických štruktúrach, osvoja si 

základnú slovnú zásobu, budú komunikovať v cudzom jazyku v oblasti jednotlivých 

tematických okruhov na požadovanej úrovni. Žiaci nadobudnú presvedčenie 

o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že anglický jazyk má 



 

 
 

význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale 

aj z hľadiska ich reálnej budúcnosti.   

Cieľom výučby nemeckého jazyka je aj spolupráca s ďalšími zložkami štúdia pri 

príprave na budúcu športovú kariéru. Máme na mysli predovšetkým odbornú prípravu 

žiakov pri výučbe športovej terminológie 

Významným prvkom v rámci vyučovania nemeckého jazyka bude projektové 

vyučovanie ako príprava na školskú vedeckú konferenciu, ktorej sa zúčastňujú žiaci 

s najúspešnejšími projektmi od 2. ročníka. Touto formou výučby sa má u žiakov 

rozvíjať  iniciatíva, samostatnosť, tvorivosť, kritické myslenie – konštruktívna kritika, 

schopnosť spolupráce, komunikácie, schopnosť riešiť problémy, vyhľadávať informácie 

potrebné k danej problematike. V pozitívnom smere sa rozvíja aj citová, hodnotová a 

estetická stránka žiakov. Pri plánovaní sa učia organizovať si svoju vlastnú prácu, 

vypracovať ju, uskutočniť, analyzovať a prekonávať vzniknuté prekážky pri úlohách 

a následne niesť za ich realizáciu aj zodpovednosť. Projektové vyučovanie umožňuje: 

 nadviazanie lepšej itnterakcie medzi vyučujúcim a žiakmi individálne, ale aj 

kolektívne, 

 zbližuje pedagóga so žiakmi, 

 pozitívne vplýva na rozvoj celkovej osobnosti žiakov, 

 umožňuje vyučovanie zážitkovou formou, 

 využíva kvalitatívnu diferenciáciu žiakov. 

 

3. Prehľad výchovných a vzdelávacích 
stratégií 
 

        Vo vyučovacom predmete cudzí jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať poznatky primeraným spôsobom (hovorené slovo, text, audiovizuálne 

prostriedky) tak, aby bolo zabezpečené vzájomné porozumenie, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a postoj, 

 kriticky hodnotiť informácie (z masovokomunikačných prostriedkov), 

 vytvárať informácie v cudzom jazyku. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti  

 rozvíjať prácu v tíme, v kooperatívnom duchu, 



 

 
 

 regulovať a kontrolovať svoje správanie, 

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

 rešpektovať etické hodnoty, 

 uznávať ľudské práva a slobody. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 identifikovať a analyzovať problémy, ktoré sa objavia pri jazykovom vzdelávaní, 

 navrhovať kreatívne riešenia, 

 spätnou väzbou zhodnocovať problémy a učiť sa z nich, 

 korigovať nesprávne riešenia. 

 

Spôsobilosti využívať informačné a komunikačné technológie 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré podporia jazykové 

vzdelávanie. 

 

 

4. Kompetencie 
 

4.1. Všeobecné kompetencie 
 

        Pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa 

využíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových 

kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. 

Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, 

ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na 

báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa: 

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci 

sa osvojuje, 

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo 

a vedel zhodnotiť multikultúrne poznanie pre vlastné a spoločenské obohatenie. 

 

Z hľadiska všeobecných kompetencií žiak: 



 

 
 

 má povedomie kultúrnej identity krajín cieľového jazyka a vie ho porovnať s vlastným 

kultúrno-historickým vedomím, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr, 

 má rozvinutú kultivovanú jazykovú gramotnosť v cudzom jazyku zodpovedajúcu 

stupňu jazykového vzdelania, 

 získava schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií 

v cudzom jazyku prostredníctvom písaného a hovoreného slova, 

 využíva základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu v cudzom jazyku, 

 rozlišuje rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport a i.), rozumie ich 

úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti, 

 zaujíma sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamuje sa s 

kultúrou iných národov a regiónov, vie o nej získavať informácie, spracovať ich a 

kriticky vyhodnocovať, 

 zaujíma zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, 

 uplatňuje kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym 

procesom, 

 má základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr. 

 

Finančná gramotnosť 

Finančné vzdelávanie  ako súčasť všeobecných kompetencií žiaka je na SŠ je 

pokračovaním finančného vzdelávania na základnej škole. Problematika financií bude 

v rámci možností zapracovaná do tém:  

 

Obchod a služby  (nákup, predaj, banky,...) 

Rodina a spoločnosť (domáci rozpočet) 

Domov a bývanie (kúpa a prenájom nehnuteľností) 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  (poisťovníctvo, lieky) 

Doprava a cestovanie  (nákup auta, cestovných lístkov) 

Vzdelávanie a práca  (školné, štipendium, mzda)  

Človek a príroda (recyklácia, separovanie, odvoz odpadu) 

Voľný čas a záľuby  (financovanie záľub a koníčkov) 

Stravovanie (cena potravín, služieb v reštaurácii) 

Obliekanie a móda (cena tovaru, značkový tovar, second-hand, výrobná cena) 

Šport (financovanie, náklady) 

Mládež a jej svet  (brigády) 

Vzory a ideály (charitatívne koncerty) 

 



 

 
 

 

4.2. Komunikatívne jazykové kompetencie  
 

Jazyková kompetencia pre dosiahnutú úroveň B2 zahŕňa 

 
 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) 

 Žiak dokáže:  

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

o ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol podať jasný opis, vyjadrovať 

názory a argumentovať bez nápadného hľadania slov, pričom používa zložité typy 

podraďovacích súvetí,  

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

nedorozumeniu,  

o osvojiť si jasnú, prirodzenú výslovnosť a intonáciu,  

o vytvoriť jasne zrozumiteľný súvislý písomný text, ktorý sa riadi štandardným 

usporiadaním a členením do odsekov,  

 

 

 

 Sociolingválna kompetencia  
 

 Žiak dokáže:  

o správne reagovať v rôznych spoločenských komunikačných situáciách,  

o poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  

o vyjadrovať sa s istotou, zrozumiteľne a zdvorilo vo formálnych aj neformálnych 

funkčných štýloch, ktoré zodpovedajú danej situácii a osobám,  

o pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, 

pričom využíva vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu,  

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

o uvedomiť si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v postojoch, hodnotách a 

presvedčení, ktoré sú v danom spoločenstve dominantné a sú typické pre jeho 

jazykové zázemie  



 

 
 

 

 Pragmatická kompetencia 
 

 Žiak dokáže:  

 
o prispôsobiť svoj prejav, svoje vyjadrovacie prostriedky situácii a príjemcovi 

jazykového prejavu a zvoliť si vhodnú úroveň formálnosti, ktorá zodpovedná daným 

okolnostiam,  

o zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, aby 

sa ujal slova,  

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

o rozvinúť zrozumiteľný opis alebo rozprávanie, pričom rozvinie hlavné kompozičné 

zložky a doloží ich adekvátnymi podrobnosťami a príkladmi,  

o efektívne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi 

jednotlivými myšlienkami,  

o celkom plynulo komunikovať s rodenými hovoriacimi do takej miery, že komunikácia 

nie je zaťažujúca pre žiadnu zo zúčastnených strán. 

 

5. Kompetencie a funkcie jazyka  
V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania sa v nemeckom jazyku rozvíjajú 

tie kompetencie a funkcie jazyka, ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – 

úroveň B2. Každá kompetencia v obsahovom štandarde sa člení na komponenty, ktoré 

sú všetky súčasťou komunikačnej kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže 

uskutočňovať. V rámci obsahového štandardu jednotlivé kompetencie na seba 

nenadväzujú, môžu sa navzájom kombinovať a neustále vytvárať nové komunikačné 

kontexty. 

 

Prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2  

Tabuľka uvádza prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2.  

Kompetencie Funkcie 

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  

 

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Poďakovať sa a vyjadriť uznanie  

Rozlúčiť sa  
2. Vypočuť si a podať 

informácie  

 

 

Informovať sa  

Potvrdiť a trvať na niečom  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na požiadavky  

 
3. Vybrať si z ponúkaných 

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť  



 

 
 

možností  

 

Opraviť  

 
4. Vyjadriť názor  

 

Vyjadriť názor  

Vyjadriť súhlas  

Vyjadriť nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupne istoty  

 
5. Vyjadriť vôľu  

 

Vyjadriť želania  

Vyjadriť plány  

 
6. Vyjadriť schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť  

 
7. Vyjadriť pocity  

 

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť súcit  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne  

 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť  

 
9. Predstaviť záľuby a vkus  

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vyjadriť, čo uprednostňujem  

 
10. Reagovať vo vyhrotenej 

situácii  

 

Vyjadriť hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho iného  

 
11. Stanoviť, oznámiť a zaujať 

postoj k pravidlám alebo 

povinnostiam  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Žiadať o povolenie a súhlas  

Dať súhlas  

Odmietnuť  

Zakázať  

Reagovať na zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

 
12. Reagovať na porušenie 

pravidiel alebo nesplnenie 

povinností  

 

Obviniť (sa), priznať (sa)  

Ospravedlniť (sa)  

Odmietnuť/Poprieť obvinenie  

Vyčítať/Kritizovať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo 

udalosť  

 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  

Vyjadriť nezáujem  

 
14. Dať ponuku a reagovať na 

ňu  

 

Žiadať niekoho o niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili  

Ponúknuť pomoc  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh  



 

 
 

 
15. Reagovať na niečo, čo sa 

má udiať v budúcnosti  

 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Povzbudiť  

Vyjadriť želanie  

 
16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti  

 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť niekomu niečo  

Kondolovať  

Blahoželať  

 
17. Reagovať pri prvom 

stretnutí  

 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  

 

Začať list  

Rozvinúť obsah listu  

Ukončiť list  

 
19. Telefonovať  

 

Začať rozhovor  

Udržiavať rozhovor  

Ukončiť rozhovor  

 
20. Komunikovať  

 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 
21. Vypracovať štruktúrovanú 

prezentáciu  

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku  

Oboznámiť s obsahom a osnovou  

Rozviesť tému a hlavnú myšlienku  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť výklad  

 
22. Doplniť štruktúrovanú 

prezentáciu  

 

Zdôrazniť, dať do pozornosti  

Odbočiť od témy  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 
23. Zúčastniť sa diskusie/  

 

Argumentovať  

Navrhnúť novú tému/bod diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa, že 

slová/výklad/argument boli 

pochopené  

 

Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného spojenia  

Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  

Hľadať slovo/slovné spojenie  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 
25. Porozprávať príbeh  

 

Rozprávať  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť  

 

 

6. Výkonový štandard 

 Počúvanie  s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak rozumie: 

 



 

 
 

 prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke, rozumie podstatným a špecifickým 

informáciám, vie rozlíšiť hovoriacich,  

 podrobným informáciám, rozumie štruktúre vypočutého textu, vie rozlíšiť hovoriacich, 

ich názory a stanoviská,  

 jednoduchým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného života 

(oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy) v primeranom tempe reči a v štandardnom jazyku,  

 náročnejším prejavom informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou 

tematikou v bežnom hovorovom tempe reči v štandardnom jazyku,  

 kratšiemu jednoduchšiemu prejavu naratívneho charakteru (zážitok, príbeh),  

 dlhšiemu náročnejšiemu prejavu umeleckého charakteru, vie odhadnúť postoje, 

názory a náladu rečníkov,  

 podstatným informáciám v jednoduchých prednáškach, ak mu je tematika známa a ak 

sú prednesené v primeranom tempe reči a zreteľne,  

 podstatným informáciám obsahovo a jazykovo náročnejších prednášok 

prednesených v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  

 podstatným informáciám rozhlasových správ s tematikou každodenného života, ktoré 

sú prednesené v primeranom tempe reči,  

 podrobnejším informáciám rozhlasových správ s aktuálnou problematikou a 

podstatným  

informáciám rôznych rozhlasových programov.  

 

  Druhy textov a nahrávok: prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; 

dialogický prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; súvislý prejav 

spolužiakov; prednáška na známu tému; bežné informácie, oznamy (na stanici, na 

letisku,...); správy; interview; predpoveď počasia; prehľad programov v rozhlase, 

televízii; ukážky z filmu. 

 

  
  
 Čítanie s porozumením – výkonový štandard 
 

Žiak: 

 

 vie získať informácie z primerane náročných textov (tabuľky, grafy, oznamy, nápisy, 

inzeráty) a vhodne používa stratégie čítania,  

 číta a rozumie rôznym textom informatívneho charakteru a primerane náročným 

populárno-vedeckým textom (pracovné návody a prospekty),  

 rozumie obsahu jednoduchšieho autentického textu,  



 

 
 

 rozumie obsahu autentického, faktografického a beletristického textu a článkom z 

tlače,  

 vie pochopiť tému a hlavnú myšlienku primerane náročného textu,  

 vie pochopiť tému a hlavnú myšlienku obsahovo i jazykovo náročnejšieho textu,  

 vie vyhľadať špecifické a detailné informácie v jednoduchšom texte,  

  vie vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych náročnejších textoch,  

 vie rozlíšiť základné a rozširujúce informácie v jednoduchšom texte s jasnou a 

logickou štruktúrou,  

 rozlišuje v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených,  

 vie odhadnúť význam neznámych slov na základe kontextu v jednoduchšom texte,  

 vie odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte a pružne mení stratégie 

čítania podľa typu textu a účelu čítania,  

 vie zachytiť a pochopiť logickú štruktúru jednoduchšieho textu aj na základe obsahu 

textu, 

 chápe logickú štruktúru náročnejšieho textu aj na základe lexikálnych a gramatických 

prostriedkov.  

 

Typy textov: korešpondencia – list, e-mail, pohľadnica, telegram; informatívne texty –  

verejné nápisy, oznam, inzerát, reklama, osobné poznámky, plagát, informačná tabuľa,  

nápisy na obaloch tovarov, návod na použitie, predpoveď počasia, prehľad programov, 

prospekt, časový harmonogram, schéma mestskej dopravy, účet, osobný list, mapa, 

plán, schéma, jedálny lístok; novinové texty  - primerane náročný článok z časopisu 

novín; literárne texty - ukážka z poviedky; príbeh. 

 

 Ústny prejav  - výkonový štandard 
 

Žiak: 

 

 reaguje na podnety jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii,  

 sa vyjadruje plynulo a správne k rôznym témam s ohľadom na stupeň formálnosti 

prejavu,  

 vie začať, udržiavať a ukončiť rozhovor,  

  vie prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoju výpoveď,  

 vie správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách, 

v situačných dialógoch,  

 vie spontánne reagovať v rôznych komunikačných situáciách,  

 vie predniesť krátky monológ na určitú tému,  



 

 
 

 vie pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním,  

 vie opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich, vysvetliť súvislosti a vyjadriť vlastné 

pocity, názory a postoje.  

 

 

 Písomný prejav – výkonový štandard 
 

Žiak vie: 

 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,  

 napísať niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program 

rokovania a zápisnicu z rokovania,  

 napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list,  

 napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší úradný list: žiadosť, sťažnosť, 

rozsiahlejšiu správu,  

 opísať predmet, miesto, osobu, udalosť v širších súvislostiach,  

 napísať príbeh - obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar,  

 napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov  

7. Obsahový štandard 
 

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň B2 pozostáva z kompetencií, ktoré sú 

bližšie špecifikované v inovovanom štátnom vzdelávacom programe 

(http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nemecky_jazyk_uroven_b2_g_4_5_r.pdf, str.11 - 42) 

 

 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu 

 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

Témy vychádzajú z 25 okruhov, v rámci ktorých majú žiaci rozvíjať nielen svoje rečové 

zručnosti (počúvanie, čítanie, ústny prejav, písomný prejav), ale i zdokonaľovať 

správne používanie vybraných jazykových prostriedkov. Vybrané jazykové prostriedky 

sú charakterizované v poslednej časti tohto materiálu. Každý okruh obsahuje niekoľko 

bodov, ktoré charakterizujú minimálny obsah každého tematického okruhu. Obsahovú 

náplň každého okruhu je možné rozšíriť podľa záujmu a schopností žiakov.  

 

Rozdelenie tém podľa ročníkov: 

1. ročník (99 hodín): 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_b2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_b2_g_4_5_r.pdf


 

 
 

 Úvod do štúdia jazykov (3 hodiny) 

 Móda a oblečenie (24 hodín) - druhy odevov, materiály, vzory, odevné doplnky, výber 

oblečenia na udalosti, módne trendy, módny design, život modelky, módne značky 

 Komunikácia (24 hodín) - druhy komunikácie (verbálna/neverbálna), elektronická 

pošta, jazyk a jeho osvojovanie si, význam štúdia cudzích jazykov, listy, sociálne siete, 

problémy v komunikácii, znaková reč, umelé jazyky 

 Práca a zamestnanie (24 hodín) - výber povolania, typy zamestnaní, žiadosť 

o zamestnanie, životopis, prijímací pohovor, nezamestnanosť, pracovná náplň rôznych 

povolaní 

 Zdravie, ľudské telo (24 hodín) - ľudské telo, choroby a zranenia, u lekára, 

zdravotnícka starostlivosť, zdravotnícke zariadenia, zdravý životný štýl. 

2. ročník (132 hodín):  

 Veda a technika (22 hodín) - život kedysi a dnes, vplyv rozvoja techniky na život, 

významní vynálezcovia a ich vynálezy, závislosť ľudí na technike, hrozby vyplývajúce 

z rozvoja techniky 

 Človek a spoločnosť (22 hodín) – spoločenské vrstvy, etika a etiketa, generačné 

vzťahy, kriminalita, pravidlá a zákony v spoločnosti 

 Medziľudské vzťahy  (22 hodín) - druhy medziľudských vzťahov, opis ľudí a ich 

vlastnosti, problémy, pocity a nálady v medziľudských vzťahoch 

 Cestovanie (22 hodín) - druhy dopravných prostriedkov, ich výhody a nevýhody, 

dôvody cestovania (dovolenka; služobná cesta), vplyv cestovania na životný štýl, 

dopravné problémy v mestách 

 Obchod a služby (22 hodín) - nákupné zariadenia (malé obchody, obchodné reťazce), 

spôsoby nákupov a platenia, služby: banka; pošta; čerpacia stanica; čistiareň; 

požičovňa, kvalita služieb 

 Kultúra a umenie, hudba (22 hodín) - druhy umenia, kultúra a jej formy, hudba a jej 

žánre, kultúrne inštitúcie, slávni umelci a ich diela, význam umenia v živote človeka 

3. ročník (132 hodín): 

 Rodina (18 hodín) - osobné údaje, rodinné vzťahy a štruktúry, rodinné problémy, 

oslavy 

 Šport (20 hodín) - druhy športov, športové vybavenie, pravidlá športov, nezdravé javy 

v športe 



 

 
 

 Bývanie (20 hodín) - život v meste a na vidieku, vybavenie a druhy miestností 

v bytoch, domoch, kúpa, prenájom a predaj nehnuteľnosti, hypotéka 

 Voľný čas a záľuby (18 hodín) - záujmy a záľuby, možnosti trávenia voľného času, 

organizovaný voľný čas, chov domácich zvierat, negatívne javy u tínedžerov vo voľnom 

čase 

 Štúdium a škola (18 hodín) - typy škôl, organizácia školského roka, predmety v škole, 

v knižnici, školský systém v iných krajinách, celoživotné vzdelávanie, problémy v 

školách 

 Človek a príroda (19 hodín) - vzťah človeka k prírode, ochrana životného prostredia, 

podnebie a počasie, zvieratá a rastliny, environmentálne problémy, prírodné katastrofy, 

ich dôvody a dôsledky 

 Vzory a idoly (19 hodín) - idoly a hrdinovia, vzory a celebrity, fiktívni hrdinovia, kladné 

a záporné vlastnosti známej osoby, spôsoby a dôsledky imitovania hrdinov  

 

4. ročník (90 hodín): 

 Mladí a ich svet (18 hodín) - aktivity mládeže, vzťahy rovesníkov, generačné vzťahy, 

predstavy mladých ľudí o svete, hrozby pre mladých ľudí 

 Multikultúrna spoločnosť (18 hodín) - zvyky a tradície, zbližovanie kultúr, rasová 

a národnostná znášanlivosť, migranti, utečenci, azylová politika krajín 

 Miesta a mestá (18 hodín) - moje mesto, môj kraj, geografický opis, kultúrne 

a historické pamiatky, turisticky atraktívne miesta vo svete 

 Slovensko (18 hodín) - obyvateľstvo, poloha, historické míľniky, politický systém, 

osobnosti, tradície, turisticky atraktívne miesta, Slovensko a zjednotená Európa 

 Nemecky hovoriace krajiny (18 hodín) - obyvateľstvo, poloha, prírodné 

charakteristiky, politický systém,  historické míľniky, osobnosti, tradície, turisticky 

atraktívne miesta 

 

8. Učebné zdroje 
 

Okrem zvolenej učebnice pre žiakov, ako sú zdroje Direkt Neu 2 a 3 sa na skvalitnenie 

výučby využívajú CD nosiče ku knihám, internetové zdroje, rôzne časopisy, odborná 

literatúra, dvojjazyčné a výkladové slovníky, cvičenia na aktivity, krížovky alebo 

doplňujúce cvičenia zábavnou formou. Dôležitú rolu  zohráva pri učení použitie 



 

 
 

autentického materiálu, ktorý zahŕňa rôzne magazíny, noviny, letáky či reklamné 

materiály, ktorý žiakovi poskytuje možnosť  vidieť, ako sa jazyk prejavuje aj v takýchto 

médiách. Žiaci sa môžu oboznámiť a vidieť rozdiel medzi variantmi nemčiny, čiže 

medzi nemčinou, ktorá sa používa v bežnom, hovorenom jazyku, potom v serióznych 

novinách a taktiež v bulvárnej tlači. 

 

Študijný materiál, učebnice: 

Motta, G., Cwikowska, B., Vomáčková, O., Černý T.,Hanuljaková, H. 2014. Direkt Neu 

2. Praha : Klett,. ISBN 978-80-7397-180-9. 

Auberle, A.- Mang, D. 2003. Duden. Mannheim : Dudenverlag, 2003. ISBN 978-3-411-

72193-1. 

Justová, H. 1992.Deutschsprachige Länder.Bratislava : Fragment, 1992. ISBN 80-07-

00425-4. 

Horstmann, G., Keier, A. Nemecké konverzačné témy pre maturitu. 1999. Bratislava: 

Fraus., ISBN 80-88844-51-7 

 

Didaktická technika: 

Dataprojekrot, DVD prehrávač, CD prehrávač, plastová tabuľa, , notebook, interaktívna 

tabuľa. 

 

Materiálne výučbové prostriedky: 

Zbierky testov, plagáty, DVD, internetové zdroje, zvukové a videonahrávky, mapy, 

zbierky testov 

 

Ďalšie zdroje: 

Noviny, časopisy. 

 

9. Hodnotenie predmetu  
  

Pri hodnotení uplatňujeme metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl. 

Žiak je z predmetu nemecký jazyk klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu školského 

polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý stanovuje Školský poriadok 

Súkromného gymnázia vo Zvolene a získal minimálne 4 známky v prípade prvého 

cudzieho jazyka (maturitného predmetu. Povinnosťou žiaka je byť klasifikovaný 



 

 
 

známkou z písomného testu (zameraného na gramatiku a slovnú zásobu), slohovej 

práce a ústnej odpovede. 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov z cudzieho jazyka sa využívajú konkrétne a objektívne 

postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu cudzí jazyk sú hodnotené štyri zložky 

predmetu: gramatika, slovná zásoba, sloh a ústny prejav. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, 

zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť 

odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť a stupeň rečovej 

pohotovosti. 

1. Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej odpovede 

osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov 

ŠkVP. Po ústnej odpovedi je žiakovi známka oznámená ihneď. Pri úlohách a 

cvičeniach sa využíva slovné hodnotenie formou stručného komentára ku konkrétnemu 

výkonu žiaka. 

2. Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha dvomi 

formami: 

a/ Písomné práce a didaktické testy 

Úroveň vedomostí a nadobudnutých zručností jednotlivých tematických celkov zisťuje 

didaktický test (resp. písomná práca). Testy sú zamerané predovšetkým na gramatické 

javy a slovnú zásobu. 

Žiaci sú klasifikovaní známkou, dodržiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia 

písomných prác a didaktických testov: 

100% - 90% …………… výborný 

89% - 75% …………….. chválitebný 

74% - 55% …………….. dobrý 

54% - 35%…………...… dostatočný 

34% - 0%………………. nedostatočný 

 

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy a cvičenia 

a podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných gramatických javov v 

časovom limite 10 - 20 minút. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k 

nahliadnutiu do 10 pracovných dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie 

nepíše niektorú z písomných prác, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce 

náhradný termín (najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

b/ Slohové práce 

Slohové práce sú žiakovi zadávané podľa tém a žánrov vyplývajúcich z obsahového 

štandardu v jednotlivých ročníkoch. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a 



 

 
 

predloží k nahliadnutiu do 10 pracovných dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu 

absencie nepíše sloh, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný 

termín (najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

Hodnotenie slohu sa skladá zo 4 častí (obsah a rozsah, členenie, gramatika a lexika), 

pričom za každú z týchto oblastí môže žiak získať 5 bodov. Výsledná známka vznikne 

z výsledného percentuálneho dosiahnutého výsledku podľa stupnice uvedenej pri 

písomných prácach. 

 

Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov postupujeme podľa platných 

metodických pokynov na hodnotenie žiakov SŠ. 

Pri písomných previerkach môže individuálne začlenený žiak podľa odporúčania 

vyplývajúceho zo správy psychológa používať gramatické tabuľky, slovník, 

zjednodušujú sa zadania úloh a pristupuje sa aj k redukcii úloh. 

Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii ovplyvniť aj 

známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu za: vypracovanú domácu úlohu 

podľa zadania, za vlastnú tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na mimoškolských 

aktivitách, súťažiach, za vypracovanie referátov, za príspevky do školského časopisu a 

pod. 

 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje: 

- aktívnu účasť na hodinách; 

- pripravenosť na vyučovanie; 

- nosenie pomôcok; 

- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg; 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- schopnosť komunikovať; 

- adekvátny štýl prejavu. 

 



 

 

1.3.2 Nemecký jazyk – druhý cudzí jazyk 

Názov predmetu 
Nemecký  jazyk 

Časový rozsah výučby Spolu  321 vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného odboru 7902 J 77 gymnázium - šport 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1. Charakteristika predmetu 
     

      

      Vyučovací predmet nemecký jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety 

a spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť 

Jazyk a komunikácia. Hlavným cieľom pri vyučovaní nemeckého jazyka je praktické využitie 

osvojených spôsobilostí a efektívnu komunikáciu, pričom komunikácia v nemeckom jazyku je 

založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou 

a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní 

a potrieb jednotlivca. 

 Predmetom nemecký jazyk sa žiak oboznamuje, učí komunikovať a vhodne reagovať 

v bežných životných situáciách, správne používať pravopisné prostriedky daného jazyka, 

vhodne reagovať na partnerove podnety, zároveň aj preukázať úroveň rečových schopností. 

Vzdelávanie rozvíja žiakove schopnosti založené na počúvaní, čítaní, spracovávaní textu, 

jednoduchým prekladom textu, odhadovaním neznámych slov a vedomostí ako aj zručností 

v oblasti písomného a ústneho prejavu. Žiaci tým získajú poznatky všeobecného 

a odborného charakteru k lepšiemu spoznaniu krajiny, jej kultúry a tradícií.  

V prvej polovici štúdia získavajú žiaci základnú slovnú zásobu z bežných oblastí 

života a prehľad základných gramatických javov, porozumejú jednoducho vyjadreným 

informáciám o každodenných témach a vedia vhodne reagovať, vedia prečítať a pochopiť 

kratšie texty a napísať krátky príbeh, opis a osobný list. Druhá polovica je zameraná na 

prehĺbenie získanej slovnej zásoby, žiaci sa naučia ovládať a použiť vybrané gramatické javy 

pre danú úroveň ovládania jazyka v známych kontextoch, naučia sa vyjadrovať svoje 

myšlienky, pocity a názory, vedia napísať jednoducho členený súvislý text a disponujú 

vedomosťami o spoločnosti a kultúre krajiny, v ktorej sa nemecký jazyk používa. 



 

 

 Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré 

presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. 

Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci 

Európskej únie. Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných 

krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného 

medzinárodného porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na 

medzinárodných projektoch. Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo 

spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne 

ovládania cudzích jazykov. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu 

úrovne B2, v 2. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2/B1 podľa spoločného 

Európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiaci, ktorí sa začínajú učiť nemecký jazyk 

na strednej škole, smerujú k úrovni A2, žiaci, ktorí pokračujú v štúdiu nemeckého jazyk zo 

základnej školy vo forme druhého cudzieho jazyka, smeruje k úrovni B1. Úspešnosť 

jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov vzdelávania v materinskom 

jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery sa jazyková kultúra žiakov 

stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania. Učenie sa cudzích 

jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom 

jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne 

využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia 

jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere podmienky pre 

nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy 

medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového 

vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných 

predstáv  a uspokojenia. 

Spoločný názov pre úroveň A2 je používateľ základného jazyka (independent 

learner), čo predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje 

opisovať každodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený 

obsah výpovede obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené na učiaceho sa 

predpokladajú jeho uvedomelý  prístup  k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia 

umožňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude 

cudzí jazyk v budúcnosti používať a sám si zvolil úroveň náročnosti. Názov pre úroveň B1 je 

samostatný používateľ jazyka, čo predpokladá, že 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. 

Požiadavky, ktoré sa kladú na učiaceho sa predpokladajú, že bude vedome a cielene 



 

 

pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia mu umožňuje, aby sa na základe 

vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti používať. 

2. Ciele  predmetu 
 

 

Základným cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk je osvojenie si 

komunikatívnej kompetencie s cieľom rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti – Počúvanie 

s porozumením, Čítanie s porozumením, Písomný prejav a Ústny prejav a poskytnúť žiakom 

súbor vedomostí, zručností a kompetencií v odbornej terminológii ako aj rozvíjať vedomosti, 

zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné v ďalšom vzdelávaní, odbornom prostredí 

a občianskom živote. Žiaci tiež získajú prostredníctvom výučby poznatky o iných kultúrach, 

čo vedie k vzájomnému porozumeniu medzi národmi a tolerancii. 

 

Žiak v predmete nemecký jazyk: 

 V receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením) a stratégiách dokáže ako poslucháč alebo čitateľ spracovať 

hovorený alebo napísaný text. 

 V produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových 

činnostiach (ústna interakcia, písomná interakcia) a stratégiách dokáže 

vytvárať ústny alebo písomný text. 

 Bude efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú 

charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane 

jazykových činností. 

 Dokáže využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizoval komunikačný 

zámer vymedzeným spôsobom. 

 Bude zvládať spoločenské dimenzie jazyka. 

 Má dostatočnú slovnú zásobu na to, aby sa vyjadril na väčšinu tém, ktoré sa 

vzťahujú na každodenný život (rodina, záujmy, práca, cestovanie, bývanie 

a aktuálne udalosti). 

 Ovláda a vie použiť vybrané gramatické javy pre danú úroveň ovládania 

jazyka v známych kontextoch, pri používaní zložitejších gramatických javov sa 

môže prejavovať interferencia (negatívny vplyv materinského jazyka). 

 Vytvorí pravopisne a interpunkčne správny súvislý text, ktorý je všeobecne 

zrozumiteľný. 

 V prípade potreby overia správny pravopis zložitejších alebo menej známych 

výrazov v slovníku 



 

 

 

 Sociolingválna pripravenosť a výstavba výpovede: 

 Uvedomuje si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správa. 

 Uvedomuje si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, postojoch, hodnotách 

a presvedčení, ktoré sú typické pre spoločenstvo osvojovaného cudzieho 

jazyka. 

 Vhodne využíva široký rozsah jazykových prostriedkov, aby sa dokázal 

vyjadriť v obvyklých i v menej obvyklých situáciách. 

 Zasiahne do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné frázy, aby sa 

ujali slova. 

 Zrozumiteľne vyjadrí podstatu svojich myšlienok a definuje problém. 

 Jednoducho a jasne sformuluje a oznámi dôležitú informáciu. 

 Rozvoj ich vzťahov k sebe, iným a svetu 

 Schopnosť samostatne hľadať a využívať informácie 

 Schopnosť experimentovať, objavovať, klásť otázky a riešiť problémy 

 

3.  Výchovno - vzdelávacie stratégie 
 

Vo vyučovacom predmete nemecký jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 

umožňujú: 

 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 Zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 Vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 Vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 

 Komunikovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 Identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie 

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 Prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 Prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 



 

 

 Diskutovať a pozorne počúvať 

 

Metódy: rozprávanie, rozhovor, motivačný rozhovor, výklad, opis, argumentácia, diskusné 

metódy, kooperatívne vyučovanie, metódy tvorivej aktivity, metódy upevňovania vedomostí 

a zručností, metódy hodnotenia a klasifikácie 

 

Žiak po absolvovaní štúdia nadobudne: 

 

- Receptívne jazykové činnosti a stratégie: 

 Porozumie jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o každodenných 

témach, identifikuje všeobecné informácie aj konkrétne detaily za predpokladu, že ide 

o štandardný rečový prejav. 

 Porozumie hlavným myšlienkam vypočutého textu na známe témy, s ktorými sa 

pravidelne stretávajú v škole, vo voľnom čase atď., vrátane krátkych rozprávaní. 

 Zbežne prečíta a pochopí kratšie aj dlhšie texty, nájdu v nich potrebné informácie. 

 Nájde a pochopí dôležité informácie v bežných materiáloch, akými sú napríklad listy, 

brožúry a krátke úradné dokumenty. 

 

- Produktívne jazykové činnosti: 

 Pomerne plynulo podá jednoducho formulovaný súvislý opis ľubovoľnej oblasti ich 

záujmu, pričom ho prezentujú ako lineárny sled myšlienok. 

 Podrobne opíše udalosti, zážitky, pocity a reakcie, svoje sny, nádeje a ambície. 

 Vyrozpráva príbeh (pravdivý alebo vymyslený). 

 Rozvinie argumentáciu, stručne zdôvodní a vysvetlí svoje názory, postoje, plány 

a činnosti.  

 Napíše jednoducho členený súvislý text (opis udalostí, zážitkov, pocitov a reakcií) na 

známe témy z oblasti ich záujmu, spájaním krátkych odlíšených prvkov do lineárneho 

sledu. 

 Napíše príbeh. 

 Napíše krátky jednoduchý referát na zadanú tému. 

 

- Interaktívne jazykové činnosti a stratégie: 

 Sleduje a zapojí sa do rozhovoru na známe témy, príležitostne požiadajú 

o zopakovanie určitých slov alebo častí výpovede. 

 Vyjadrí svoje myšlienky na abstraktné a kultúrne témy. 



 

 

 Zrozumiteľne vyjadrí svoje názory alebo požiada o osobné názory a stanoviská 

v diskusii. 

 Získa a odovzdá nové informácie, vymieňa si a overuje nazhromaždené informácie. 

4. Kompetencie 
 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a 

učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva všeobecné kompetencie, ale 

aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných 

kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých  

vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto 

procese si učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh 

najvhodnejšie. Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a 

hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na 

báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:  

 

- dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú  v jeho vlastnej krajine, dokázal vymieňať si informácie a nápady 

s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje 

myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje, viac a lepšie chápal spôsob 

života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

-  

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A2/B1 

- Dokáže podať  jednoduchý opis a charakteristiku ľudí, životných a pracovných 

podmienok, každodenných zvyklostí, opis  toho, čo má a nemá rád, vo forme 

krátkeho sledu jednoduchých výrazov a viet. 

- Dokáže odpovedať na sled jednoznačne formulovaných otázok, najmä ak môže 

požiadať o ich  zopakovanie a  má k dispozícii aj istú pomoc pri formulovaní svojej 

odpovede. 

- Rozumie slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na oblasti každodenného 

života za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne artikulovaná. 

- Rozumie krátkym jednoduchým textom na známe konkrétne témy, ktoré obsahujú 

frekventovanú slovnú zásobu každodenného jazyka. 

 



 

 

1.1. Všeobecné kompetencie 

 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových zručností.  

Z hľadiska všeobecných kompetencií žiak: 

- vedome získava nové vedomosti a zručnosti; 

- opakuje si osvojené vedomosti a dopĺňa si ich; 

- uvedomuje si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka; 

- vie opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať; 

- dokáže pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

- dopĺňa si vedomosti a rozvíja zručnosti, prepája ich s už osvojeným učivom, 

systematizuje ich a využíva pre svoj ďalší rozvoj a reálny život; 

- vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti 

svojho rozvoja; 

- vie udržať pozornosť pri prijímaní informácií; 

- vie pochopiť zámer zadanej úlohy; 

- účinne spolupracuje vo dvojiciach i v pracovných skupinách; 

- aktívne a často využíva doteraz osvojený jazyk; 

- pri samostatnom štúdiu využíva dostupné materiály; 

- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

- Finančná gramotnosť 

Finančné vzdelávanie ako súčasť všeobecných kompetencií žiaka je na stredných školách 

pokračovaním finančného vzdelávania na základnej škole. Problematika financií bude 

v rámci možností zapracovaná do tém: 

- Obchod a služby  (nákup, predaj, banky,...) 
 
- Rodina a spoločnosť (domáci rozpočet) 
 
- Domov a bývanie (kúpa a prenájom nehnuteľností) 
 
- Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  (poisťovníctvo, lieky) 
 
- Doprava a cestovanie  (nákup auta, cestovných lístkov) 
 
- Vzdelávanie a práca  (školné, štipendium, mzda)  
 
- Človek a príroda (recyklácia, separovanie, odvoz odpadu) 
 
- Voľný čas a záľuby  (financovanie záľub a koníčkov) 
 



 

 

- Stravovanie (cena potravín, služieb v 
 
- Obliekanie a móda (cena tovaru, značkový tovar, second-hand, výrobná cena) 
 
- Šport (financovanie, náklady) 
 
- Mládež a jej svet  (brigády) 
 
- Vzory a ideály (charitatívne koncerty) 

1.2.  Komunikačné jazykové kompetencie 

 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať 

konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a 

potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné 

v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikatívne kompetencie zahŕňajú 

nasledovné zložky: 

 

Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal používať: 

- bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých 

komunikačných potrieb obmedzeného charakteru; 

- základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom 

naučených slovných spojení a výrazov; 

- vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich 

predvídateľné základné komunikačné situácie; 

- osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa 

týka známych situácií a tém; 

- niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa 

základných chýb, ale je mu rozumieť. 

Žiak na úrovni B1 má  

- ovládať jazyk dostatočne na to, aby sa dohovoril a vyjadroval s použitím dostačujúcej 

slovnej zásoby len s určitou mierou váhania a opisných jazykových prostriedkov na 

vymedzené témy, 

- ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné 

situácie, vysvetliť hlavné body, myšlienky, či problémy, 

- ovládať gramatiku dobre, i keď badať vplyv materinského jazyka. Napriek chybám, 

ktorých sa dopúšťa, je jasné, čo chce vyjadriť, pomerne správne dokáže používať 



 

 

repertoár často používaných gramatických prostriedkov a vetných štruktúr v ľahko 

predvídateľných situáciách. 

 

Sociolingválna kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a 

ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal: 

- komunikovať v bežných spoločenských  situáciách; 

- jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. 

výmena informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, 

pozvanie, ospravedlnenie atď., 

- udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom 

jednoduchších bežných výrazov. Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej 

a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa známych a bežných vecí a záležitostí, ale 

z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, je nútený podstatne 

zjednodušiť obsah svojej výpovede. 

Žiak na úrovni B1 má: 

- správne reagovať v rôznych spoločenských komunikačných situáciách,  

- poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  

- rozlišovať formálne aj neformálne prejavy,  

- pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, 

pričom využíva vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu, uvedomiť si 

zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správať 

 

 

Pragmatická kompetencia  

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si 

ich rozvíja tak, aby dokázal: 

- sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, 

logická následnosť), 

- funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na 

jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, 

prekvapenia, rozčarovania, strachu,  

- vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

- použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho 

rozhovoru, 



 

 

- používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných 

na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 

Žiak na úrovni B1 má: 

- prispôsobiť svoj prejav, svoje vyjadrovacie prostriedky situácii a príjemcovi 

jazykového prejavu,  

- zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, aby 

sa ujal slova,  

- komunikáciu začať, udržať a ukončiť ju pomocou účinného striedania sa s partnerom. 

 

5. Kompetencie a funkcie jazyka 
 

V rámci stredného vzdelávania sa v nemeckom jazyku rozvíjajú tie kompetencie a 

funkcie jazyka, ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň A2. Každá 

kompetencia v obsahovom štandarde sa člení na šesť komponentov, ktoré sú všetky 

súčasťou komunikačnej kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže uskutočňovať. 

V rámci obsahového štandardu jednotlivé kompetencie na seba nenadväzujú, môžu sa 

navzájom kombinovať a neustále vytvárať nové komunikačné kontexty. 

Kompetencie súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom a písomnom prejave a 

zahŕňajú reakcie účastníkov komunikácie. Funkcie sú chápané ako základné časti 

komunikácie. Žiaci ich musia ovládať, aby sa mohla komunikácia v cudzom jazyku 

uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa stretnú až na vyšších úrovniach. 

 

Prehľad kompetencií a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne A1 až B2  

Tabuľka uvádza prehľad kompetencií a funkcií všeobecne stanovených pre úrovne A1 až B2. 

 

Kompetencie Funkcie 

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  

 

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Poďakovať sa a vyjadriť uznanie  

Rozlúčiť sa  
2. Vypočuť si a podať informácie  

 

 

Informovať sa  

Potvrdiť a trvať na niečom  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na požiadavky  

 
3. Vybrať si z ponúkaných možností  

 

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť  

Opraviť  

 
4. Vyjadriť názor  

Vyjadriť názor  

Vyjadriť súhlas  

Vyjadriť nesúhlas  



 

 

 
Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupne istoty  

 
5. Vyjadriť vôľu  

 

Vyjadriť želania  

Vyjadriť plány  

 
6. Vyjadriť schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť  

 
7. Vyjadriť pocity  

 

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť súcit  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na 

ne  

 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť  

 
9. Predstaviť záľuby a vkus  

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vyjadriť, čo uprednostňujem  

 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  

 

Vyjadriť hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho iného  

 
11. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 

pravidlám alebo povinnostiam  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Žiadať o povolenie a súhlas  

Dať súhlas  

Odmietnuť  

Zakázať  

Reagovať na zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

 
12. Reagovať na porušenie pravidiel 

alebo nesplnenie povinností  

 

Obviniť (sa), priznať (sa)  

Ospravedlniť (sa)  

Odmietnuť/Poprieť obvinenie  

Vyčítať/Kritizovať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  

 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  

Vyjadriť nezáujem  

 
14. Dať ponuku a reagovať na ňu  

 

Žiadať niekoho o niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili  

Ponúknuť pomoc  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh  

 
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať 

v budúcnosti  

 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Povzbudiť  

Vyjadriť želanie  

 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  



 

 

minulosti  

 
Pripomenúť niekomu niečo  

Kondolovať  

Blahoželať  

 
17. Reagovať pri prvom stretnutí  

 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  

 

Začať list  

Rozvinúť obsah listu  

Ukončiť list  

 
19. Telefonovať  

 

Začať rozhovor  

Udržiavať rozhovor  

Ukončiť rozhovor  

 
20. Komunikovať  

 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 
21. Vypracovať štruktúrovanú 

prezentáciu  

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku  

Oboznámiť s obsahom a osnovou  

Rozviesť tému a hlavnú myšlienku  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť výklad  

 
22. Doplniť štruktúrovanú prezentáciu  

 

Zdôrazniť, dať do pozornosti  

Odbočiť od témy  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 
23. Zúčastniť sa diskusie/  

 

Argumentovať  

Navrhnúť novú tému/bod diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa, že slová/výklad/argument 

boli pochopené  

 

Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného spojenia  

Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  

Hľadať slovo/slovné spojenie  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 
25. Porozprávať príbeh  

 

Rozprávať  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť  

 

6.  Výkonový štandard 
 

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má  

žiak povinne dosiahnuť počas štúdia. 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 



 

 

 Žiak počas štúdia dokáže: 

 porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby za 

predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná;  

 porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života;  

 porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa 

hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach;  

 identifikovať tému vypočutej diskusie;  

 porozumieť základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe;  rozumieť 

jednoduchým pokynom informatívneho charakteru;  

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú  

Žiak na úrovni B1 má rozumieť: 

 jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o častých každodenných 

témach, identifikujúc všeobecné správy aj konkrétne detaily za predpokladu, že reč 

je zreteľne artikulovaná so všeobecne známym prízvukom, 

 textu ako celku, téme a hlavnej myšlienke,  

 jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou 

každodenného života (oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy) v primeranom tempe reči a 

v štandardnom jazyku,  

 kratšiemu jednoduchšiemu prejavu naratívneho charakteru (zážitok, príbeh) 

 

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard  

Žiak počas štúdia dokáže:  

 porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú slovnú 

zásobu;  

 rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach;  

 pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými 

prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty; 

 porozumieť jednoduchým osobným listom;  

 vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy;  

 vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie;  

 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov  

Žiak na úrovni B1: 



 

 

 rozlišuje v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených,  

 vie zachytiť a pochopiť logickú štruktúru jednoduchšieho textu aj na základe 

obsahu textu. 

 

 

 Písomný prejav – výkonový štandard  

Žiak počas štúdia dokáže: 

 napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov; 

 napísať jednoduché osobné listy; 

 zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie;  

 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci; 

 napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími 

výrazmi; 

 jednoducho opísať aspekty všedného dňa – miesto, škola, rodina, záujmy  

Žiak na úrovni B1 dokáže: 

 napísať príbeh, 

 napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov. 

 

 

 Ústny prejav – dialóg  

Žiak počas štúdia dokáže:  

 komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a 

priamu výmenu informácií na známe a bežné témy;  

 zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny;  

 identifikovať hlavnú tému diskusie, ak je reč pomalá a jasná;  

 zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy;  

 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení;  

 sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia a reagovať na ne;  

 vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie; 

 požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť  

 

Ústny prejav – monológ  

Žiak počas štúdia dokáže: 



 

 

 opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a miesto; 

 opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok;  

 podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné 

skúsenosti 

 

 

7.  Obsahový štandard 
 

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň A2/B1 pozostáva z kompetencií, ktoré sú 

bližšie špecifikované v inovovanom štátnom vzdelávacom programe  

(http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nemecky_jazyk_uroven_a2_g_4_5_r.pdf, str.12 - 37 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nemecky_jazyk_uroven_b1_g_4_5_r.pdf, str. 11 – 41) 

 Tematické okruhy a slovná zásoba  

 

Slovná zásoba patrí k základným prvkom tvorby zmysluplného jazykového prejavu, 

preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu a 

osvojovaniu si náležitú pozornosť. Slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa 

prirodzene vo viacerých komunikačných témach prelína, najmä pri menej špecifickej, 

všeobecnej lexike.  

Tematické okruhy sú rozdelené podľa ročníkov: 

1. ročník: (2 hodiny týždenne, 66 hodín za rok) 

- zoznamovanie, kontakty (8 hod.) 

- multikultúrna spoločnosť: cudzie jazyky, rodinné sviatky a oslavy (16 hod.) 

- rodina a spoločnosť: osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine (19 hod.) 

- mládež a jej svet: aktivity mládeže (23 hod.) 

 

2. ročník: (2 hodiny týždenne, 66 hodín za rok) 

- stravovanie: zelenina, ovocie, nápoje, jedlá (13 hod.)  

- jazykové zručnosti: počúvanie a čítanie s porozumením, písanie a rozprávanie (8 hod.) 

- mládež a jej svet: vzťahy medzi rovesníkmi (15 hod.) 

-voľný čas a záľuby: záľuby (15 hod.) 

- obchod a služby: pošta, telekomunikácia, druhy a spôsob nákupu a platenia (15 hod.) 

 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_a2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_a2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_b1_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_b1_g_4_5_r.pdf


 

 

3. ročník: (3 hodiny týždenne, 99 hodín za rok) 

- krajiny, mestá a miesta: moja krajina, moje mesto, susedné krajiny (18 hod.) 

- vzdelávanie a práca: škola a jej zariadenie, učebné predmety (18 hod.) 

- jazykové zručnosti: počúvanie a čítanie s porozumením, písanie a rozprávanie (8 hod.) 

- moje skúsenosti z pobytu v zahraničí (19 hod.) 

- na cestách, nehody, porucha – riešenie problémov (18 hod.) 

- dovolenka a viac: ciele dovolenky, moja najkrajšia dovolenka, typy dovolenky (18 hod.) 

 

4. ročník: (3 hodiny týždenne, 90 hodín za rok) 

- zdravie a choroby: starostlivosť o zdravie (17 hod.) 

- móda a vkus, mladí ľudia a oblečenie (16 hod.) 

- letné brigády a zamestnanie (16 hod.) 

- želania a sny (17 hod.) 

- fakty a správy (16 hod.) 

- jazykové zručnosti: počúvanie a čítanie s porozumením, písanie a rozprávanie (8 hod.) 

 

V školskom roku 2015/2016 žiaci 4. ročníka študujú s časovou dotáciou 2 hodiny týždenne / 

60 hodín za rok: 

4. ročník: (2 hodiny týždenne, 60 hodín za rok) 

- Človek a spoločnosť (13 hod.) 

- Rodina (9 hod.) 

- Voľný čas  (7 hod.) 

 - Stravovanie (10 hod.) 

- Medziľudské vzťahy (12 hod.) 

 - Mládež a jej svet (9) 

 

8. Učebné zdroje 
 

Okrem zvolených kníh a pracovných zošitov pre žiakov, ako sú zdroje Direkt neu 1 a Direkt 

neu 2 sa na skvalitnenie výučby využívajú CD nosiče ku knihám, internetové zdroje, rôzne 

časopisy, odborná literatúra, dvojjazyčné a výkladové slovníky, cvičenia na aktivity, krížovky 

alebo doplňujúce cvičenia zábavnou formou. Dôležitú rolu  zohráva pri učení použitie 

autentického materiálu, ktorý zahŕňa rôzne magazíny, noviny, letáky či reklamné materiály, 

ktorý žiakovi poskytuje možnosť  vidieť, ako sa jazyk prejavuje aj v takýchto médiách. Žiaci 

sa môžu oboznámiť a vidieť rozdiel medzi variantmi nemčiny, čiže medzi nemčinou, ktorá sa 



 

 

používa v bežnom, hovorenom jazyku, potom v serióznych novinách a taktiež v bulvárnej 

tlači. 

 

Študijný materiál, učebnice: 

 

Motta, G., Cwikowska, B., Vomáčková, O., Černý T.,Hanuljaková, H. 2014. Direkt Neu 1. 

Praha : Klett,. ISBN 978-80-73-97-179-3. 

Motta, G., Cwikowska, B., Vomáčková, O., Černý T.,Hanuljaková, H. 2014. Direkt Neu 1. 

Praha : Klett,. ISBN 9788073971014. 

AUBERLE, A. – MANG, D. 2003. DUDEN. Mannheim :  Dudenverlag, 2003. ISBN 978-3-411-

72193-1. 

JUSTOVÁ, H. 1992. Deutschsprachige Länder. Bratislava : Fragment, 1992. ISBN 80-07-

00425-4. 

 

Didaktická technika: 

Dataprojekrot, DVD prehrávač, CD prehrávač, plastová tabuľa, notebook, 

interaktívna tabuľa. 

 

Materiálne výučbové prostriedky: 

Zbierky testov, plagáty, DVD, internetové zdroje, zvukové a videonahrávky, mapy, 

zbierky testov 

Ďalšie zdroje: Noviny, časopisy. 

 

9.  Hodnotenie predmetu  
 

Pri hodnotení uplatňujeme metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl. Žiak je z predmetu nemecký jazyk klasifikovaný iba v prípade, ak v 

priebehu školského polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý stanovuje Školský 

poriadok Súkromného gymnázia vo Zvolene a získal minimálne 3 známky). Povinnosťou 

žiaka je byť klasifikovaný známkou z písomného testu (zameraného na gramatiku a slovnú 

zásobu), slohovej práce a ústnej odpovede.Na kontrolu a hodnotenie žiakov z cudzieho 

jazyka sa využívajú konkrétne a objektívne postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu 

cudzí jazyk sú hodnotené štyri zložky predmetu: gramatika, slovná zásoba, sloh a ústny 

prejav. 



 

 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, 

zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť 

odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

 

1. Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej 

odpovede osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou 

učebných osnov ŠkVP. Po ústnej odpovedi je žiakovi známka oznámená 

ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa využíva slovné hodnotenie formou 

stručného komentára ku konkrétnemu výkonu žiaka. 

2. Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha 

dvomi formami: 

 

a/ Písomné práce a didaktické testy 

Úroveň vedomostí a nadobudnutých zručností jednotlivých tematických celkov zisťuje 

didaktický test (resp. písomná práca). Testy sú zamerané predovšetkým na gramatické javy 

a slovnú zásobu. 

 

Žiaci sú klasifikovaní známkou, dodržiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia 

písomných prác a didaktických testov: 

 

100% - 90% …………… výborný 
 
89% - 75% …………….. chválitebný 
 
74% - 55% …………….. dobrý 
 
54% - 35%…………...… dostatočný 
 
34% - 0%………………. nedostatočný 
 

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy a cvičenia a 

podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných gramatických javov v časovom limite 

10 - 20 minút. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu do 10 

pracovných dní t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z 

písomných prác, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín 

(najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

 

b/ Slohové práce 

 



 

 

Slohové práce sú žiakovi zadávané podľa tém a žánrov vyplývajúcich 

z obsahového štandardu v jednotlivých ročníkoch. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi 

a predloží k nahliadnutiu do 10 pracovných dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu 

absencie nepíše sloh, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín 

(najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). Hodnotenie slohu sa skladá zo 4 častí (obsah 

a rozsah, členenie, gramatika a lexika), pričom za každú z týchto oblastí môže žiak získať 5 

bodov. Výsledná známka vznikne z výsledného percentuálneho dosiahnutého výsledku 

podľa stupnice uvedenej pri písomných prácach. 

Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov postupujeme podľa platných metodických 

pokynov na hodnotenie žiakov SŠ. 

 

Pri písomných previerkach môže individuálne začlenený žiak podľa odporúčania 

vyplývajúceho zo správy psychológa používať gramatické tabuľky, slovník, zjednodušujú sa 

zadania úloh a pristupuje sa aj k redukcii úloh. 

Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii 

ovplyvniť aj známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu za: vypracovanú domácu 

úlohu podľa zadania, za vlastnú tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na mimoškolských 

aktivitách, súťažiach, za vypracovanie referátov, za príspevky do školského časopisu a pod. 

 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje: 

 

- aktívnu účasť na hodinách; 

- pripravenosť na vyučovanie; 

- nosenie pomôcok; 

- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg; 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- schopnosť komunikovať; 

- adekvátny štýl prejavu. 

 

 



 

 

        1.4.1 RUSKÝ JAZYK – prvý cudzí jazyk 

Názov predmetu 
Ruský jazyk 

Časový rozsah výučby Spolu 453 vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného 

odboru 

7902 J 77 Gymnázium -  šport  

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. Charakteristika predmetu 
 

Vyučovací predmet vychádza z potreby poskytnúť živý jazykový základ a predpoklady 

pre komunikáciu žiakov, prekonávať bariéry pri komunikácií s cudzincami, a tak 

prospievať k zvýšeniu ich mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a neskôr aj 

uplatnením sa na trhu práce. Jazyk ako taký je elementom vzdelávacej oblasti Jazyk a 

komunikácia, ktorá sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia 

a komunikácie medzi ľuďmi.  

Učenie sa jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj 

kompetencií v jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, 

umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať doma alebo  

v zahraničí. Jazykové zručnosti otvárajú žiakom nové možnosti pre ich budúce 

vzdelanie či povolanie. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné 

spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  

teoretické vedomosti a zručnosti  v predmete ruský jazyk, aby tieto mohli využiť aj 

v občianskom živote, hlavne komunikačné schopnosti.  

Označenie úrovne B2 je samostatný používateľ. Pri koncipovaní školského 

vzdelávacieho sa predpokladá, že žiaci v predchádzajúcom vzdelávaní dosiahli nižšie 

komunikačné úrovne. 

Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, 

upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je využívanie poznatkov 

z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu ruský jazyk patria 

aj jazykové prezentácie a cvičenia, pre ktoré má škola vytvorené dobré materiálno-

technické a priestorové vybavenie. Využitie počítačov a internetu tiež prestavuje 

možnosti simulácie cvičení.  



 

 

 

2. Ciele predmetu 
 

Základným cieľom výučby ruského jazyka je: 

 u žiakov postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti, t.j. ústny 

prejav, písomný prejav, čítanie a počúvanie na základe osvojenej slovnej zásoby 

a gramatiky, 

 posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka, 

motivovať žiakov k lepšiemu výkonu s cieľom zvýšiť jeho záujem o cudzí jazyk, 

 osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh, rozvíjať kreatívne myslenie u žiakov 

s cieľom naučiť ich aktívne využívať nadobudnuté znalosti, 

 viesť žiakov k využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu 

a v budúcej profesii, 

 prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram 

a zvykom prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života ľudstva, 

 viesť žiakov k tomu, aby využívali podnety z mimoškolského prostredia na 

upevňovanie a využívanie poznatkov v praxi, na to, aby získané vedomosti vedeli 

používať v bežnom živote a v každodenných situáciách, 

 naučiť žiakov nájsť si vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva 

a vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces, ktorý by sa mali naučiť chápať 

pozitívne, 

 motivovať žiakov, aby dosiahli vysoký stupeň osvojenie si jazyka vzhľadom na jeho 

špecifické postavenie ako internacionálneho jazyka v obchode, cestovnom ruchu, 

doprave, vede, kultúre. 

Cieľom vyučovacieho predmetu ruský jazyk je poskytnúť žiakom  súbor jazykových 

vedomostí, zručností a kompetencií, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, 

zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, a občianskom 

živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných gramatických štruktúrach, osvoja si 

základnú slovnú zásobu, budú komunikovať v cudzom jazyku v oblasti jednotlivých 

tematických okruhov na požadovanej úrovni. Žiaci nadobudnú presvedčenie 

o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že anglický jazyk má 

význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale 

aj z hľadiska ich reálnej budúcnosti.   



 

 

Cieľom výučby ruského jazyka je aj spolupráca s ďalšími zložkami štúdia pri príprave 

na budúcu športovú kariéru. Máme na mysli predovšetkým odbornú prípravu žiakov pri 

výučbe športovej terminológie. 

Významným prvkom v rámci vyučovania ruského jazyka bude projektové vyučovanie 

ako príprava na školskú vedeckú konferenciu, ktorej sa zúčastňujú žiaci 

s najúspešnejšími projektmi od 2. ročníka. Touto formou výučby sa má u žiakov 

rozvíjať  iniciatíva, samostatnosť, tvorivosť, kritické myslenie – konštruktívna kritika, 

schopnosť spolupráce, komunikácie, schopnosť riešiť problémy, vyhľadávať informácie 

potrebné k danej problematike. V pozitívnom smere sa rozvíja aj citová, hodnotová a 

estetická stránka žiakov. Pri plánovaní sa učia organizovať si svoju vlastnú prácu, 

vypracovať ju, uskutočniť, analyzovať a prekonávať vzniknuté prekážky pri úlohách 

a následne niesť za ich realizáciu aj zodpovednosť. Projektové vyučovanie umožňuje: 

 nadviazanie lepšej itnterakcie medzi vyučujúcim a žiakmi individálne, ale aj 

kolektívne, 

 zbližuje pedagóga so žiakmi, 

 pozitívne vplýva na rozvoj celkovej osobnosti žiakov, 

 umožňuje vyučovanie zážitkovou formou, 

 využíva kvalitatívnu diferenciáciu žiakov. 

 

3. Prehľad výchovných a vzdelávacích 
stratégií 
 

        Vo vyučovacom predmete cudzí jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať poznatky primeraným spôsobom (hovorené slovo, text, audiovizuálne 

prostriedky) tak, aby bolo zabezpečené vzájomné porozumenie, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a postoj, 

 kriticky hodnotiť informácie (z masovokomunikačných prostriedkov), 

 vytvárať informácie v cudzom jazyku. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti  

 rozvíjať prácu v tíme, v kooperatívnom duchu, 

 regulovať a kontrolovať svoje správanie, 

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



 

 

 rešpektovať etické hodnoty, 

 uznávať ľudské práva a slobody. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 identifikovať a analyzovať problémy, ktoré sa objavia pri jazykovom vzdelávaní, 

 navrhovať kreatívne riešenia, 

 spätnou väzbou zhodnocovať problémy a učiť sa z nich, 

 korigovať nesprávne riešenia. 

 

Spôsobilosti využívať informačné a komunikačné technológie 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré podporia jazykové 

vzdelávanie. 

 

 

4. Kompetencie 
 

4.1. Všeobecné kompetencie 
 

        Pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa 

využíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových 

kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. 

Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, 

ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na 

báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa: 

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci 

sa osvojuje, 

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo 

a vedel zhodnotiť multikultúrne poznanie pre vlastné a spoločenské obohatenie. 

 

Z hľadiska všeobecných kompetencií žiak: 

 má povedomie kultúrnej identity krajín cieľového jazyka a vie ho porovnať s vlastným 

kultúrno-historickým vedomím, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr, 



 

 

 má rozvinutú kultivovanú jazykovú gramotnosť v cudzom jazyku zodpovedajúcu 

stupňu jazykového vzdelania, 

 získava schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií 

v cudzom jazyku prostredníctvom písaného a hovoreného slova, 

 využíva základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu v cudzom jazyku, 

 rozlišuje rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport a i.), rozumie ich 

úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti, 

 zaujíma sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamuje sa s 

kultúrou iných národov a regiónov, vie o nej získavať informácie, spracovať ich a 

kriticky vyhodnocovať, 

 zaujíma zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, 

 uplatňuje kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym 

procesom, 

 má základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr. 

 

Finančná gramotnosť 

Finančné vzdelávanie  ako súčasť všeobecných kompetencií žiaka je na SŠ je 

pokračovaním finančného vzdelávania na základnej škole. Problematika financií bude 

v rámci možností zapracovaná do tém:  

 

Obchod a služby  (nákup, predaj, banky,...) 

Rodina a spoločnosť (domáci rozpočet) 

Domov a bývanie (kúpa a prenájom nehnuteľností) 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  (poisťovníctvo, lieky) 

Doprava a cestovanie  (nákup auta, cestovných lístkov) 

Vzdelávanie a práca  (školné, štipendium, mzda)  

Človek a príroda (recyklácia, separovanie, odvoz odpadu) 

Voľný čas a záľuby  (financovanie záľub a koníčkov) 

Stravovanie (cena potravín, služieb v reštaurácii) 

Obliekanie a móda (cena tovaru, značkový tovar, second-hand, výrobná cena) 

Šport (financovanie, náklady) 

Mládež a jej svet  (brigády) 

Vzory a ideály (charitatívne koncerty) 

 

 



 

 

4.2. Komunikatívne jazykové kompetencie  
 

Jazyková kompetencia pre dosiahnutú úroveň B2 zahŕňa 

 
 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) 

 Žiak dokáže:  

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

o ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol podať jasný opis, vyjadrovať 

názory a argumentovať bez nápadného hľadania slov, pričom používa zložité typy 

podraďovacích súvetí,  

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

nedorozumeniu,  

o osvojiť si jasnú, prirodzenú výslovnosť a intonáciu,  

o vytvoriť jasne zrozumiteľný súvislý písomný text, ktorý sa riadi štandardným 

usporiadaním a členením do odsekov,  

 

 

 

 Sociolingválna kompetencia  
 

 Žiak dokáže:  

o správne reagovať v rôznych spoločenských komunikačných situáciách,  

o poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  

o vyjadrovať sa s istotou, zrozumiteľne a zdvorilo vo formálnych aj neformálnych 

funkčných štýloch, ktoré zodpovedajú danej situácii a osobám,  

o pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, 

pričom využíva vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu,  

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

o uvedomiť si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v postojoch, hodnotách a 

presvedčení, ktoré sú v danom spoločenstve dominantné a sú typické pre jeho 

jazykové zázemie  



 

 

 

 Pragmatická kompetencia 
 

 Žiak dokáže:  

 
o prispôsobiť svoj prejav, svoje vyjadrovacie prostriedky situácii a príjemcovi 

jazykového prejavu a zvoliť si vhodnú úroveň formálnosti, ktorá zodpovedná daným 

okolnostiam,  

o zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, aby 

sa ujal slova,  

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

o rozvinúť zrozumiteľný opis alebo rozprávanie, pričom rozvinie hlavné kompozičné 

zložky a doloží ich adekvátnymi podrobnosťami a príkladmi,  

o efektívne využívať rozličné spojovacie výrazy tak, aby vystihli vzťah medzi 

jednotlivými myšlienkami,  

o celkom plynulo komunikovať s rodenými hovoriacimi do takej miery, že komunikácia 

nie je zaťažujúca pre žiadnu zo zúčastnených strán. 

 

5. Kompetencie a funkcie jazyka  
V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania sa v ruskom jazyku rozvíjajú tie 

kompetencie a funkcie jazyka, ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – 

úroveň B2. Každá kompetencia v obsahovom štandarde sa člení na komponenty, ktoré 

sú všetky súčasťou komunikačnej kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže 

uskutočňovať. V rámci obsahového štandardu jednotlivé kompetencie na seba 

nenadväzujú, môžu sa navzájom kombinovať a neustále vytvárať nové komunikačné 

kontexty. 

 

Prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2  

Tabuľka uvádza prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2.  

Kompetencie Funkcie 

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  

 

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Poďakovať sa a vyjadriť uznanie  

Rozlúčiť sa  
2. Vypočuť si a podať 

informácie  

 

 

Informovať sa  

Potvrdiť a trvať na niečom  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na požiadavky  

 Identifikovať  



 

 

3. Vybrať si z ponúkaných 

možností  

 

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť  

Opraviť  

 
4. Vyjadriť názor  

 

Vyjadriť názor  

Vyjadriť súhlas  

Vyjadriť nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupne istoty  

 
5. Vyjadriť vôľu  

 

Vyjadriť želania  

Vyjadriť plány  

 
6. Vyjadriť schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť  

 
7. Vyjadriť pocity  

 

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť súcit  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne  

 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť  

 
9. Predstaviť záľuby a vkus  

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vyjadriť, čo uprednostňujem  

 
10. Reagovať vo vyhrotenej 

situácii  

 

Vyjadriť hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho iného  

 
11. Stanoviť, oznámiť a zaujať 

postoj k pravidlám alebo 

povinnostiam  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Žiadať o povolenie a súhlas  

Dať súhlas  

Odmietnuť  

Zakázať  

Reagovať na zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

 
12. Reagovať na porušenie 

pravidiel alebo nesplnenie 

povinností  

 

Obviniť (sa), priznať (sa)  

Ospravedlniť (sa)  

Odmietnuť/Poprieť obvinenie  

Vyčítať/Kritizovať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo 

udalosť  

 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  

Vyjadriť nezáujem  

 
14. Dať ponuku a reagovať na 

ňu  

 

Žiadať niekoho o niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili  

Ponúknuť pomoc  



 

 

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh  

 
15. Reagovať na niečo, čo sa 

má udiať v budúcnosti  

 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Povzbudiť  

Vyjadriť želanie  

 
16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti  

 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť niekomu niečo  

Kondolovať  

Blahoželať  

 
17. Reagovať pri prvom 

stretnutí  

 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  

 

Začať list  

Rozvinúť obsah listu  

Ukončiť list  

 
19. Telefonovať  

 

Začať rozhovor  

Udržiavať rozhovor  

Ukončiť rozhovor  

 
20. Komunikovať  

 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 
21. Vypracovať štruktúrovanú 

prezentáciu  

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku  

Oboznámiť s obsahom a osnovou  

Rozviesť tému a hlavnú myšlienku  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť výklad  

 
22. Doplniť štruktúrovanú 

prezentáciu  

 

Zdôrazniť, dať do pozornosti  

Odbočiť od témy  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 
23. Zúčastniť sa diskusie/  

 

Argumentovať  

Navrhnúť novú tému/bod diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa, že 

slová/výklad/argument boli 

pochopené  

 

Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného spojenia  

Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  

Hľadať slovo/slovné spojenie  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 
25. Porozprávať príbeh  

 

Rozprávať  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť  

 

 

6. Výkonový štandard 

 Počúvanie  s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak rozumie: 



 

 

 

 prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke, rozumie podstatným a špecifickým 

informáciám, vie rozlíšiť hovoriacich,  

 podrobným informáciám, rozumie štruktúre vypočutého textu, vie rozlíšiť hovoriacich, 

ich názory a stanoviská,  

 jednoduchým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného života 

(oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy) v primeranom tempe reči a v štandardnom jazyku,  

 náročnejším prejavom informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou 

tematikou v bežnom hovorovom tempe reči v štandardnom jazyku,  

 kratšiemu jednoduchšiemu prejavu naratívneho charakteru (zážitok, príbeh),  

 dlhšiemu náročnejšiemu prejavu umeleckého charakteru, vie odhadnúť postoje, 

názory a náladu rečníkov,  

 podstatným informáciám v jednoduchých prednáškach, ak mu je tematika známa a 

ak sú prednesené v primeranom tempe reči a zreteľne,  

 podstatným informáciám obsahovo a jazykovo náročnejších prednášok 

prednesených v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  

 podstatným informáciám rozhlasových správ s tematikou každodenného života, ktoré 

sú prednesené v primeranom tempe reči,  

 podrobnejším informáciám rozhlasových správ s aktuálnou problematikou a 

podstatným  

informáciám rôznych rozhlasových programov.  

 

  Druhy textov a nahrávok: prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; 

dialogický prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; súvislý prejav 

spolužiakov; prednáška na známu tému; bežné informácie, oznamy (na stanici, na 

letisku,...); správy; interview; predpoveď počasia; prehľad programov v rozhlase, 

televízii; ukážky z filmu. 

 

  
  
 Čítanie s porozumením – výkonový štandard 
 

Žiak: 

 

 vie získať informácie z primerane náročných textov (tabuľky, grafy, oznamy, nápisy, 

inzeráty) a vhodne používa stratégie čítania,  

 číta a rozumie rôznym textom informatívneho charakteru a primerane náročným 

populárno-vedeckým textom (pracovné návody a prospekty),  



 

 

 rozumie obsahu jednoduchšieho autentického textu,  

 rozumie obsahu autentického, faktografického a beletristického textu a článkom z 

tlače,  

 vie pochopiť tému a hlavnú myšlienku primerane náročného textu,  

 vie pochopiť tému a hlavnú myšlienku obsahovo i jazykovo náročnejšieho textu,  

 vie vyhľadať špecifické a detailné informácie v jednoduchšom texte,  

  vie vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych náročnejších textoch,  

 vie rozlíšiť základné a rozširujúce informácie v jednoduchšom texte s jasnou a 

logickou štruktúrou,  

 rozlišuje v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených,  

 vie odhadnúť význam neznámych slov na základe kontextu v jednoduchšom texte,  

 vie odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte a pružne mení stratégie 

čítania podľa typu textu a účelu čítania,  

 vie zachytiť a pochopiť logickú štruktúru jednoduchšieho textu aj na základe obsahu 

textu, 

 chápe logickú štruktúru náročnejšieho textu aj na základe lexikálnych a gramatických 

prostriedkov.  

 

Typy textov: korešpondencia – list, e-mail, pohľadnica, telegram; informatívne texty –  

verejné nápisy, oznam, inzerát, reklama, osobné poznámky, plagát, informačná tabuľa,  

nápisy na obaloch tovarov, návod na použitie, predpoveď počasia, prehľad programov, 

prospekt, časový harmonogram, schéma mestskej dopravy, účet, osobný list, mapa, 

plán, schéma, jedálny lístok; novinové texty  - primerane náročný článok z časopisu 

novín; literárne texty - ukážka z poviedky; príbeh. 

 

 Ústny prejav  - výkonový štandard 
 

Žiak: 

 

 reaguje na podnety jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii,  

 sa vyjadruje plynulo a správne k rôznym témam s ohľadom na stupeň formálnosti 

prejavu,  

 vie začať, udržiavať a ukončiť rozhovor,  

  vie prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoju výpoveď,  

 vie správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách, 

v situačných dialógoch,  



 

 

 vie spontánne reagovať v rôznych komunikačných situáciách,  

 vie predniesť krátky monológ na určitú tému,  

 vie pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním,  

 vie opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich, vysvetliť súvislosti a vyjadriť vlastné 

pocity, názory a postoje.  

 

 

 Písomný prejav – výkonový štandard 
 

Žiak vie: 

 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,  

 napísať niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program 

rokovania a zápisnicu z rokovania,  

 napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list,  

 napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší úradný list: žiadosť, sťažnosť, 

rozsiahlejšiu správu,  

 opísať predmet, miesto, osobu, udalosť v širších súvislostiach,  

 napísať príbeh - obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar,  

 napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov 

(composition = kompozícia). 

7. Obsahový štandard 
 

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň B2 pozostáva z kompetencií, ktoré sú 

bližšie špecifikované v inovovanom štátnom vzdelávacom programe 

(http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/rusky_jazyk_uroven_b2_g_4_5_r.pdf, str.13 – 41) 

 

 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu 

 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

Témy vychádzajú z 25 okruhov, v rámci ktorých majú žiaci rozvíjať nielen svoje rečové 

zručnosti (počúvanie, čítanie, ústny prejav, písomný prejav), ale i zdokonaľovať 

správne používanie vybraných jazykových prostriedkov. Vybrané jazykové prostriedky 

sú charakterizované v poslednej časti tohto materiálu. Každý okruh obsahuje niekoľko 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_b2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_b2_g_4_5_r.pdf


 

 

bodov, ktoré charakterizujú minimálny obsah každého tematického okruhu. Obsahovú 

náplň každého okruhu je možné rozšíriť podľa záujmu a schopností žiakov.  

Obsah vyučovania je rozdelený podľa ročníkov.  

Rozdelenie tém podľa ročníkov: 

1. ročník (99 hodín): 

 Úvod do štúdia jazykov (3 hodiny) 

 Móda a oblečenie (24 hodín) - druhy odevov, materiály, vzory, odevné doplnky, výber 

oblečenia na udalosti, módne trendy, módny design, život modelky, módne značky 

 Komunikácia (24 hodín) - druhy komunikácie (verbálna/neverbálna), elektronická 

pošta, jazyk a jeho osvojovanie si, význam štúdia cudzích jazykov, listy, sociálne siete, 

problémy v komunikácii, znaková reč, umelé jazyky 

 Práca a zamestnanie (24 hodín) - výber povolania, typy zamestnaní, žiadosť 

o zamestnanie, životopis, prijímací pohovor, nezamestnanosť, pracovná náplň rôznych 

povolaní 

 Zdravie, ľudské telo (24 hodín) - ľudské telo, choroby a zranenia, u lekára, 

zdravotnícka starostlivosť, zdravotnícke zariadenia, zdravý životný štýl. 

 

 

2. ročník (132 hodín):  

 Veda a technika (22 hodín) - život kedysi a dnes, vplyv rozvoja techniky na život, 

významní vynálezcovia a ich vynálezy, závislosť ľudí na technike, hrozby vyplývajúce 

z rozvoja techniky 

 Človek a spoločnosť (22 hodín) – spoločenské vrstvy, etika a etiketa, generačné 

vzťahy, kriminalita, pravidlá a zákony v spoločnosti 

 Medziľudské vzťahy  (22 hodín) - druhy medziľudských vzťahov, opis ľudí a ich 

vlastnosti, problémy, pocity a nálady v medziľudských vzťahoch 

 Cestovanie (22 hodín) - druhy dopravných prostriedkov, ich výhody a nevýhody, 

dôvody cestovania (dovolenka; služobná cesta), vplyv cestovania na životný štýl, 

dopravné problémy v mestách 

 Obchod a služby (22 hodín) - nákupné zariadenia (malé obchody, obchodné reťazce), 

spôsoby nákupov a platenia, služby: banka; pošta; čerpacia stanica; čistiareň; 

požičovňa, kvalita služieb 

 Kultúra a umenie, hudba (22 hodín) - druhy umenia, kultúra a jej formy, hudba a jej 

žánre, kultúrne inštitúcie, slávni umelci a ich diela, význam umenia v živote človeka 



 

 

3. ročník (132 hodín): 

 Rodina (18 hodín) - osobné údaje, rodinné vzťahy a štruktúry, rodinné problémy, 

oslavy 

 Šport (20 hodín) - druhy športov, športové vybavenie, pravidlá športov, nezdravé javy 

v športe 

 Bývanie (20 hodín) - život v meste a na vidieku, vybavenie a druhy miestností 

v bytoch, domoch, kúpa, prenájom a predaj nehnuteľnosti, hypotéka 

 Voľný čas a záľuby (18 hodín) - záujmy a záľuby, možnosti trávenia voľného času, 

organizovaný voľný čas, chov domácich zvierat, negatívne javy u tínedžerov vo voľnom 

čase 

 Štúdium a škola (18 hodín) - typy škôl, organizácia školského roka, predmety v škole, 

v knižnici, školský systém v iných krajinách, celoživotné vzdelávanie, problémy v 

školách 

 Človek a príroda (19 hodín) - vzťah človeka k prírode, ochrana životného prostredia, 

podnebie a počasie, zvieratá a rastliny, environmentálne problémy, prírodné katastrofy, 

ich dôvody a dôsledky 

 Vzory a idoly (19 hodín) - idoly a hrdinovia, vzory a celebrity, fiktívni hrdinovia, kladné 

a záporné vlastnosti známej osoby, spôsoby a dôsledky imitovania hrdinov  

 

4. ročník (90 hodín): 

 Mladí a ich svet (18 hodín) - aktivity mládeže, vzťahy rovesníkov, generačné vzťahy, 

predstavy mladých ľudí o svete, hrozby pre mladých ľudí 

 Multikultúrna spoločnosť (18 hodín) - zvyky a tradície, zbližovanie kultúr, rasová 

a národnostná znášanlivosť, migranti, utečenci, azylová politika krajín 

 Miesta a mestá (18 hodín) - moje mesto, môj kraj, geografický opis, kultúrne 

a historické pamiatky, turisticky atraktívne miesta vo svete 

 Slovensko (18 hodín) - obyvateľstvo, poloha, historické míľniky, politický systém, 

osobnosti, tradície, turisticky atraktívne miesta, Slovensko a zjednotená Európa 

 Rusko (18 hodín) - obyvateľstvo, poloha, prírodné charakteristiky, politický systém,  

historické míľniky, osobnosti, tradície, turisticky atraktívne miesta 

 



 

 

8. Učebné zdroje 
 

Okrem zvolenej učebnice pre žiakov, ako je Vremena 3 sa na skvalitnenie výučby 

využívajú audio nahrávky ku knihe, internetové zdroje, rôzne časopisy, odborná 

literatúra, dvojjazyčné a výkladové slovníky, cvičenia na aktivity, krížovky alebo 

doplňujúce cvičenia zábavnou formou. Dôležitú rolu  zohráva pri učení použitie 

autentického materiálu, ktorý zahŕňa rôzne magazíny, noviny, letáky či reklamné 

materiály, ktorý žiakovi poskytuje možnosť  vidieť, ako sa jazyk prejavuje aj v takýchto 

médiách.  

 

Študijný materiál, učebnice: 

 

- Chamrajeva, J. 2010. Vremena 3 učebnice. Dubicko: Infoa, 2010. ISBN 

9788072407279. 

- Chamrajeva, J. 2010. Vremena 3 pracovní sešit. Dubicko: Infoa, 2010. ISBN 

9788072407286 

 

Didaktická technika: 

Dataprojekrot, DVD prehrávač, CD prehrávač, plastová tabuľa, , notebook, interaktívna 

tabuľa. 

 

Materiálne výučbové prostriedky: 

Zbierky testov, plagáty, DVD, internetové zdroje, zvukové a videonahrávky, mapy, 

zbierky testov 

 

Ďalšie zdroje: 

Noviny, časopisy. 

 

9. Hodnotenie predmetu  
  

Pri hodnotení uplatňujeme metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl. 

Žiak je z predmetu ruský jazyk klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu školského 

polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý stanovuje Školský poriadok 

Súkromného gymnázia vo Zvolene a získal minimálne 4 známky v prípade prvého 

cudzieho jazyka (maturitného predmetu). Povinnosťou žiaka je byť klasifikovaný 



 

 

známkou z písomného testu (zameraného na gramatiku a slovnú zásobu), slohovej 

práce a ústnej odpovede. 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov z cudzieho jazyka sa využívajú konkrétne a objektívne 

postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu cudzí jazyk sú hodnotené štyri zložky 

predmetu: gramatika, slovná zásoba, sloh a ústny prejav. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, 

zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť 

odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť a stupeň rečovej 

pohotovosti. 

1. Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej odpovede 

osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov 

ŠkVP. Po ústnej odpovedi je žiakovi známka oznámená ihneď. Pri úlohách a 

cvičeniach sa využíva slovné hodnotenie formou stručného komentára ku konkrétnemu 

výkonu žiaka. 

2. Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha dvomi 

formami: 

a/ Písomné práce a didaktické testy 

Úroveň vedomostí a nadobudnutých zručností jednotlivých tematických celkov zisťuje 

didaktický test (resp. písomná práca). Testy sú zamerané predovšetkým na gramatické 

javy a slovnú zásobu. 

Žiaci sú klasifikovaní známkou, dodržiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia 

písomných prác a didaktických testov: 

100% - 90% …………… výborný 

89% - 75% …………….. chválitebný 

74% - 55% …………….. dobrý 

54% - 35%…………...… dostatočný 

34% - 0%………………. nedostatočný 

 

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy a cvičenia 

a podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných gramatických javov v 

časovom limite 10 - 20 minút. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k 

nahliadnutiu do 10 pracovných dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie 

nepíše niektorú z písomných prác, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce 

náhradný termín (najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

b/ Slohové práce 



 

 

Slohové práce sú žiakovi zadávané podľa tém a žánrov vyplývajúcich z obsahového 

štandardu v jednotlivých ročníkoch. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a 

predloží k nahliadnutiu do 10 pracovných dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu 

absencie nepíše sloh, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný 

termín (najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

Hodnotenie slohu sa skladá zo 4 častí (obsah a rozsah, členenie, gramatika a lexika), 

pričom za každú z týchto oblastí môže žiak získať 5 bodov. Výsledná známka vznikne 

z výsledného percentuálneho dosiahnutého výsledku podľa stupnice uvedenej pri 

písomných prácach. 

 

Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov postupujeme podľa platných 

metodických pokynov na hodnotenie žiakov SŠ. 

Pri písomných previerkach môže individuálne začlenený žiak podľa odporúčania 

vyplývajúceho zo správy psychológa používať gramatické tabuľky, slovník, 

zjednodušujú sa zadania úloh a pristupuje sa aj k redukcii úloh. 

Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii ovplyvniť aj 

známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu za: vypracovanú domácu úlohu 

podľa zadania, za vlastnú tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na mimoškolských 

aktivitách, súťažiach, za vypracovanie referátov, za príspevky do školského časopisu a 

pod. 

 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje: 

- aktívnu účasť na hodinách; 

- pripravenosť na vyučovanie; 

- nosenie pomôcok; 

- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg; 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- schopnosť komunikovať; 

- adekvátny štýl prejavu. 

 

 

 

 



 

 

1.4.2 Ruský jazyk – druhý cudzí jazyk 

 

Názov predmetu 

Ruský jazyk  

Časový rozsah výučby Spolu 321 vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného odboru 7902 J 77 Gymnázium -  šport 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 

vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a 

komunikácia. Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej aj profesijnej oblasti 

života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní 

cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených spôsobilostí a efektívnu 

komunikáciu, pričom komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného 

rámca založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory 

ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa 

želaní a potrieb jednotlivca. Označenie úrovne A2 je používateľ základného jazyka, B1 je 

samostatný používateľ jazyka. 

Predmet ruský jazyk sa opäť dostáva do centra pozornosti mladých ľudí najmä teraz, keď 

dochádza k veľkým zmenám v oblasti stredoškolskej edukácie. Žijeme v pluralitnej dobe 

a znalosť cudzích jazykov sa stáva nevyhnutnosťou. Jeho obsah je štruktúrovaný do 

tematických celkov. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete sú 

zamerané na bežné komunikatívne situácie v rámci tematických okruhov. Učivo v jazykovej 

oblasti je zamerané na slovnú zásobu, vrátane vybranej frazeológie v rozsahu daných 

tematických okruhov, vybrané gramatické, morfologické a syntaktické javy, základné  

spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky. 

Žiakov, ktorí začali so štúdiom na strednej škole, predmet vedie k tomu, aby predovšetkým 

zvládli azbuku v jej tlačenej aj písanej podobe, získali základné komunikačné spôsobilosti, 

osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v jazykovej a pragmatickej oblasti a mohli ich 

využiť v bežnej komunikácii. (úroveňA2) 



 

 

Žiakov, ktorí v predmete ruský jazyk pokračujú zo základnej školy, ale v rámci druhého 

cudzieho jazyka, predmet vedie k tomu, aby bol schopný jazyku rozumieť, vyjadrovať v ňom 

svoje pocity, myšlienky, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále 

spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želania a potrieb jednotlivca. (úroveň B1) 

2. Ciele predmetu 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu ruský 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 žiaci musia 

zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. 

Cieľom vyučovacieho predmetu ruský jazyk je umožniť žiakom: 

- efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, 

ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností; 

- využívať 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; 

- používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné  

ciele 

3. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

        Vo vyučovacom predmete cudzí jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať poznatky primeraným spôsobom (hovorené slovo, text, audiovizuálne 

prostriedky) tak, aby bolo zabezpečené vzájomné porozumenie, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a postoj, 

 vytvárať informácie v cudzom jazyku. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti  

 rozvíjať prácu v tíme, v kooperatívnom duchu, 



 

 

 regulovať a kontrolovať svoje správanie, 

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

 rešpektovať etické hodnoty, 

 uznávať ľudské práva a slobody. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 identifikovať a analyzovať problémy, ktoré sa objavia pri jazykovom vzdelávaní, 

 navrhovať kreatívne riešenia, 

 spätnou väzbou zhodnocovať problémy a učiť sa z nich, 

 korigovať nesprávne riešenia. 

 

Spôsobilosti využívať informačné a komunikačné technológie 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré podporia jazykové 

vzdelávanie. 

 

4. Kompetencie 

Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi 

konať. Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal: 

- riešiť každodenné životné 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 života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

 

4.1 Všeobecné kompetencie 

 
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú  

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

Žiak dokáže:  
 

- 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 používať; 

- chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku; 



 

 

- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj a reálny život; 

- kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti 

svojho rozvoja; 

- udržať pozornosť pri prijímaní informácií; 

- pochopiť zámer zadanej úlohy; 

- účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách; 

- aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk; 

- pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály; 

- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

  
 

4.1.1 Komunikačné jazykové kompetencie 

 
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa 

vyžaduje komunikačné  správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo vybraných 

krajinách, kde sa hovorí ruským jazykom.  

 

Komunikačné kompetencie zahŕňajú tieto zložky: 

- jazykové kompetencie; 

- sociolingválne kompetencie; 

- pragmatické kompetencie. 

 

Jazykové kompetencie 

Žiak dokáže používať: 
 

- bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých 

komunikačných potrieb obmedzeného charakteru; 

- základné vetné modely a komunikovať o osvojených témach prostredníctvom 

naučených slovných spojení a skupín niekoľkých slov a výrazov; 

- obmedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení, ktoré sa týkajú 

predvídateľných základných jazykových situácií; 

- osvojenú slovnú zásobu tak, aby si dokázal poradiť v každodennom konaní, ktoré 

sa týka známych situácií a tém; 

-  niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa systematicky  

dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť. 



 

 

Žiak na úrovni B1 má  

- ovládať jazyk dostatočne na to, aby sa dohovoril a vyjadroval s použitím dostačujúcej 

slovnej zásoby len s určitou mierou váhania a opisných jazykových prostriedkov na 

vymedzené témy, 

- ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné 

situácie, vysvetliť hlavné body, myšlienky, či problémy, 

- ovládať gramatiku dobre, i keď badať vplyv materinského jazyka. Napriek chybám, 

ktorých sa dopúšťa, je jasné, čo chce vyjadriť, pomerne správne dokáže používať 

repertoár často používaných gramatických prostriedkov a vetných štruktúr v ľahko 

predvídateľných situáciách. 

 

Sociolingválne kompetencie 

Žiak dokáže: 

- komunikovať v bežných spoločenských situáciách; 

- jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena 

informácií, žiadosť, vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, ospravedlnenie 

atď.; 

- udržať a rozvinúť spoločenskú konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších 

bežných výrazov  

Žiak na úrovni B1 má: 

- správne reagovať v rôznych spoločenských komunikačných situáciách,  

- poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  

- rozlišovať formálne aj neformálne prejavy,  

- pri vyjadrovaní používať širokú škálu jazykových funkcií a v ich rámci reagovať, pričom 

využíva vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu, uvedomiť si zásadné 

zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správať 

 

Pragmatické kompetencie 
 
Žiak dokáže: 

- usporiadať vety v takom poradí, aby vytvorili koherentný jazykový celok (tematická  

organizácia, logické usporiadanie slov, príčina/následok); 

- využívať základné funkcie jazyka s cieľom poskytnúť a vyhľadať faktografické  

informácie, vyjadriť a zisťovať postoj, vyjadriť presvedčenie, nadviazať kontakt s 

ľuďmi; 

- používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru; 



 

 

- používať najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie jednoduchých 

viet potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede  

Žiak na úrovni B1 má: 

- prispôsobiť svoj prejav, svoje vyjadrovacie prostriedky situácii a príjemcovi jazykového 

prejavu,  

- zasiahnuť do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné slovné spojenia, aby 

sa ujal slova,  

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

 

5. Výkonový štandard 

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie:  

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má  

žiak povinne dosiahnuť počas štúdia.  

 

Počúvanie s porozumením  – výkonový štandard 

Žiak počas štúdia dokáže: 

- porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby za  

predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná; 

- porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života; 

- porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa 

hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach; 

- identifikovať tému vypočutej diskusie; 

- porozumieť základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe; 

- rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru; 

- pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú. 

Žiak na úrovni B1 má rozumieť: 

- jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o častých každodenných témach, 

identifikujúc všeobecné správy aj konkrétne detaily za predpokladu, že reč je zreteľne 

artikulovaná so všeobecne známym prízvukom, 

- textu ako celku, téme a hlavnej myšlienke,  

- jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou 

každodenného života (oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy) v primeranom tempe reči a v 

štandardnom jazyku,  

- kratšiemu jednoduchšiemu prejavu naratívneho charakteru (zážitok, príbeh) 



 

 

 

 

Čítanie s porozumením  – výkonový štandard 
 
Žiak počas štúdia dokáže: 

- porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú slovnú  

zásobu; 

- rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach; 

- pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými 

prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty; 

- porozumieť jednoduchým osobným listom; 

- vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými sú  

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy; 

- vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie; 

- z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov. 

Žiak na úrovni B1: 

- rozlišuje v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených,  

- vie zachytiť a pochopiť logickú štruktúru jednoduchšieho textu aj na základe obsahu 

textu. 

 

Písomný prejav  – výkonový štandard 
 
Žiak počas štúdia dokáže: 

- napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov; 

- napísať jednoduché osobné listy; 

- zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie; 

- stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci; 

- napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími 

výrazmi; 

- jednoducho opísať aspekty všedného dňa – miesto, škola, rodina, záujmy. 

Žiak na úrovni B1 dokáže: 

- napísať príbeh, 

- napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov. 

 

Ústny prejav – výkonový štandard 
 
Ústny prejav – dialóg 

Žiak počas štúdia dokáže: 



 

 

- komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú 

a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy; 

- zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny; 

- identifikovať hlavnú tému diskusie, ak je reč pomalá a jasná; 

- zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy; 

- používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení; 

- sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia a reagovať na ne; 

- vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie; 

- požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.  

 

Ústny prejav – monológ 

 

Žiak počas štúdia dokáže: 

- opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a miesto; 

- opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok; 

- podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné 

skúsenosti 

 

6. Kompetencie a funkcie jazyka 

 

V rámci vzdelávania sa v cudzom jazyku rozvíjajú tie kompetencie a funkcie jazyka, ktoré sú 

špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň A2/B1. Každá kompetencia v obsahovom 

štandarde sa člení na šesť komponentov, ktoré sú všetky súčasťou komunikačnej 

kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže uskutočňovať. V rámci obsahového 

štandardu jednotlivé kompetencie na seba nenadväzujú, môžu sa navzájom kombinovať a 

neustále vytvárať nové komunikačné kontexty. 

Kompetencie súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom a písomnom prejave a zahŕňajú 

reakcie účastníkov komunikácie. Funkcie sú chápané ako základné časti komunikácie. Žiaci 

ich musia ovládať, aby sa mohla komunikácia v cudzom jazyku uskutočniť, pričom s 

niektorými z nich sa stretnú až na vyšších úrovniach. Interakčné schémy sú časťou, ktorá 

vyjadruje pragmatické kompetencie, nie je uzavretá a charakterizuje jednotlivé úrovne. 

Poskytuje učiteľovi základný rámec pre rozvoj komunikačných jazykových činností a        

stratégií v súlade s príslušnou úrovňou, pričom platí, že čím je úroveň vyššia, tým sa 

možnosti jazykového prejavu rozširujú. Jazyková dimenzia dokresľuje uvedené funkcie a jej 

ovládanie by nemalo byť samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne vyjadrenie 

jednotlivých jazykových funkcií. Diskurzná dimenzia opisuje formu realizácie komunikačného 



 

 

kontextu, funkčné štýly a typy textov. Zameriava sa na rozvíjanie schopnosti žiakov 

usporiadať vety v takom poradí, aby vedeli vytvoriť koherentný jazykový celok a prispôsobili 

svoj jazykový prejav prijímateľovi. Rozvíjanie Interkultúrnej dimenzie umožňuje žiakom, aby 

sa dokázali prispôsobiť zásadám sociálnej kohézie v cieľových krajinách. Do tejto dimenzie 

zároveň patria interkultúrne kompetencie, t. j. znalosti a povedomie o rôznych etnických, 

kultúrnych a sociálnych skupinách, akceptácia ľudí z iných kultúr s ich rozdielnym správa ním  

a hodnotami, schopnosť interpretovať, kriticky vnímať a hodnotiť udalosti, dokumenty a 

produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr. 

Prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2  

Tabuľka uvádza prehľad kompetencií a funkcií. 

Kompetencie Funkcie 

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  

 

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Poďakovať sa a vyjadriť uznanie  

 
2. Vypočuť si a podať informácie  

 

 

Informovať sa  

Potvrdiť a trvať na niečom  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na požiadavky  

 
3. Vybrať si z ponúkaných možností  

 

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť  

Opraviť  

 
4. Vyjadriť názor  

 

Vyjadriť názor  

Vyjadriť súhlas  

Vyjadriť nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupne istoty  

 
5. Vyjadriť vôľu  

 

Vyjadriť želania  

Vyjadriť plány  

 
6. Vyjadriť schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť  

 
7. Vyjadriť pocity  

 

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť súcit  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na 

ne  

 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť  

 
9. Predstaviť záľuby a vkus  

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vyjadriť, čo uprednostňujem  



 

 

 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  

 

Vyjadriť hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho iného  

 
11. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 

pravidlám alebo povinnostiam  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Žiadať o povolenie a súhlas  

Dať súhlas  

Odmietnuť  

Zakázať  

Reagovať na zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

 
12. Reagovať na porušenie pravidiel 

alebo nesplnenie povinností  

 

Obviniť (sa), priznať (sa)  

Ospravedlniť (sa)  

Odmietnuť/Poprieť obvinenie  

Vyčítať/Kritizovať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  

 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  

Vyjadriť nezáujem  

 
14. Dať ponuku a reagovať na ňu  

 

Žiadať niekoho o niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili  

Ponúknuť pomoc  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh  

 
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať 

v budúcnosti  

 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Povzbudiť  

Vyjadriť želanie  

 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

minulosti  

 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť niekomu niečo  

Kondolovať  

Blahoželať  

 
17. Reagovať pri prvom stretnutí  

 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  

 

Začať list  

Rozvinúť obsah listu  

Ukončiť list  

 
19. Telefonovať  

 

Začať rozhovor  

Udržiavať rozhovor  

Ukončiť rozhovor  

 
20. Komunikovať  

 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 
21. Vypracovať štruktúrovanú 

prezentáciu  

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku  

Oboznámiť s obsahom a osnovou  

Rozviesť tému a hlavnú myšlienku  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť výklad  

 
22. Doplniť štruktúrovanú prezentáciu  

 

Zdôrazniť, dať do pozornosti  

Odbočiť od témy  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  



 

 

Citovať  

Parafrázovať  

 
23. Zúčastniť sa diskusie/  

 

Argumentovať  

Navrhnúť novú tému/bod diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa, že slová/výklad/argument 

boli pochopené  

 

Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného spojenia  

Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  

Hľadať slovo/slovné spojenie  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 
25. Porozprávať príbeh  

 

Rozprávať  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť  

 

7. Obsahový štandard 

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň A2 a B1 pozostáva z kompetencií, ktoré sú 

bližšie špecifikované funkciami jazyka. Všetky vymedzené kompetencie a funkcie jazyka sú 

povinnou súčasťou obsahového štandardu. Obsahový štandard je vymedzený úrovňovo,  

jednotlivé kompetencie a funkcie jazyka sa môžu kombinovať a rozvíjať v ľubovoľnom 

poradí. Ďalšou povinnou súčasťou obsahového štandardu je Jazyková dimenzia, ktorá je 

špecifikovaná príkladmi použitia daného javu v časti Interakčné schémy. Javy, ktoré si žiak  

osvojil pri určitej kompetencii, používa aj v rámci iných kompetencií vymedzených v 

tomto obsahovom štandarde.  

Jednotlivé kompetencie sú detailne rozpísané v dokumentoch 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/rusky_jazyk_uroven_a2_g_4_5_r.pdf (str.14 – 34). 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/rusky_jazyk_uroven_b1_g_4_5_r.pdf (str.11 – 35). 

 

 

 

Tematické okruhy a slovná zásoba 

Slovná zásoba patrí k základným prvkom tvorby zmysluplného jazykového prejavu, preto aj 

pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu a osvojovaniu si 

náležitú pozornosť. Slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa prirodzene vo 

viacerých komunikačných témach prelína, najmä pri menej špecifickej, všeobecnej lexike. 

Tematické okruhy sú rozdelené podľa ročníkov: 

1.ročník (66 hodín) 

Úvod do štúdia jazyka (3) 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_a2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_a2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_b1_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_b1_g_4_5_r.pdf


 

 

Rodina a spoločnosť (Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine) 12hodín 

Škola a vzdelanie (vyučovacie predmety, pomôcky, objekty v škole) 12 hodín 

Človek a príroda (Zvieratá/fauna, Počasie , Rastliny/flóra) 12 hodín 

Mestá a miesta ( Moja krajina a moje mesto, mestá vo svete) 12 hodín 

Opakovanie tém (3 hodiny) 

 

2.ročník (66 hodín) 

Komunikácia (formy komunikácie, vedenie rozhovoru) 11 hodín 

Slovensko – fakty o krajine, tradície,  zvyky 11 hodín 

Záujmy a voľný čas (koníčky, spôsoby trávenia voľného času) 10 hodín 

Doprava a cestovanie (dopravné prostriedky, ich výhody a nevýhody) 16 hodín 

Rusko – fakty, tradície a zvyky 18 hodín 

 

3. ročník (99 hodín) 

Kultúra (druhy umenia, kultúrne inštitúcie) 8 hodín 

Šport (druhy športu) 8 hodín 

Bývanie (ubytovanie v dome, byte, miestnosti, zariadenie) 8 hodín 

Obchod a služby (obchodné zariadenia, typy služieb) 8 hodín 

Zdravie (choroby a zranenia) 8 hodín 

Cestovanie (cestovateľské destinácie, problémy pri cestovaní) 8 hodín 

Zamestnanie a práca (typy povolaní, hľadanie si práce) 8 hodín 

Medziľudské vzťahy (Priateľstvo, romantické a pracovné vzťahy) 8 hodín 

Človek a príroda ( ekológia, prírodné katastrofy) 8 hodín 

Veda a technika (vynálezy) 8 hodín 

Prostriedky informácie 17 hodín 

 

4.ročník (90 hodín) 

Jedlo a stravovanie (typy jedál, príprava jedál) 20 hodín 

Multikulturálna spoločnosť ( multikulturalizmus, migranti, problémy v multikult. spoločnosti) 20  

Móda (typy oblečenia, doplnky, módni návrhári, časopisy) 20 hodín 

Kniha – priateľ človeka 20 hodín 

Ideály a vzory 10 hodín 

 

Odporúčaná lexika  k tematickým okruhom je spracovaná v dokumente 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/rusky_jazyk_uroven_a2_g_4_5_r.pdf (str. 38 - 44). 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_a2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_a2_g_4_5_r.pdf


 

 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/rusky_jazyk_uroven_b1_g_4_5_r.pdf (str.36 – 54). 

 

8. Učebné zdroje 

 

Okrem zvolenej učebnice pre žiakov, ako sú zdroje Vremena 1 a 2 sa na 

skvalitnenie výučby využívajú audio nahrávky ku knihe, internetové zdroje, rôzne časopisy, 

odborná literatúra, dvojjazyčné a výkladové slovníky, cvičenia na aktivity, krížovky alebo 

doplňujúce cvičenia zábavnou formou. Dôležitú rolu  zohráva pri učení použitie autentického 

materiálu, ktorý zahŕňa rôzne magazíny, noviny, letáky či reklamné materiály, ktorý žiakovi 

poskytuje možnosť  vidieť, ako sa jazyk prejavuje aj v takýchto médiách.  

 

Študijný materiál, učebnice: 

 

- Chamrajeva, J. 2009. Vremena 1 učebnice. Dubicko: Infoa, 2009. ISBN 

9788072406630. 

- Chamrajeva, J. 2009. Vremena 1 pracovný zošit. Dubicko: Infoa, 2009. ISBN 

9788072407408 

- Chamrajeva, J. 2009. Vremena 2 učebnice. Dubicko: Infoa, 2009. ISBN 

9788072406777. 

- Chamrajeva, J. 2009. Vremena 1 pracovný zošit. Dubicko: Infoa, 2009. ISBN 

9788072406784 

- Jelínek,S., Alexejeva, L.F., Hříbková, R., Žofková, H.:Raduga. Plzeň: Fraus, 2008. 

ISBN 978-80-7238-700-7 

 

Didaktická technika: 

Dataprojekrot, DVD prehrávač, CD prehrávač, plastová tabuľa, , notebook, interaktívna 

tabuľa. 

 

Materiálne výučbové prostriedky: 

Zbierky testov, plagáty, DVD, internetové zdroje, zvukové a videonahrávky, mapy, zbierky 

testov 

 

Ďalšie zdroje: 

Noviny, časopisy. 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_b1_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_b1_g_4_5_r.pdf


 

 

 

9. Hodnotenie predmetu  
  

Pri hodnotení uplatňujeme metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl. 

Žiak je z predmetu anglický jazyk klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu školského 

polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý stanovuje Školský poriadok Súkromného 

gymnázia vo Zvolene a získal minimálne 3 známky v prípade druhého cudzieho jazyka. 

Povinnosťou žiaka je byť klasifikovaný známkou z písomného testu (zameraného na 

gramatiku a slovnú zásobu), slohovej práce a ústnej odpovede. 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov z cudzieho jazyka sa využívajú konkrétne a objektívne 

postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu cudzí jazyk sú hodnotené štyri zložky 

predmetu: gramatika, slovná zásoba, sloh a ústny prejav. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, 

zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť 

odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

1. Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej odpovede 

osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov ŠkVP. Po 

ústnej odpovedi je žiakovi známka oznámená ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa využíva 

slovné hodnotenie formou stručného komentára ku konkrétnemu výkonu žiaka. 

2. Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha dvomi formami: 

a/ Písomné práce a didaktické testy 

Úroveň vedomostí a nadobudnutých zručností jednotlivých tematických celkov zisťuje 

didaktický test (resp. písomná práca). Testy sú zamerané predovšetkým na gramatické javy 

a slovnú zásobu. 

Žiaci sú klasifikovaní známkou, dodržiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia písomných 

prác a didaktických testov: 

100% - 90% …………… výborný 

89% - 75% …………….. chválitebný 

74% - 55% …………….. dobrý 

54% - 35%…………...… dostatočný 

34% - 0%………………. nedostatočný 

 

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy a cvičenia a 

podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných gramatických javov v časovom limite 



 

 

10 - 20 minút. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu do 10 

pracovných dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z 

písomných prác, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín 

(najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

b/ Slohové práce 

Slohové práce sú žiakovi zadávané podľa tém a žánrov vyplývajúcich z obsahového 

štandardu v jednotlivých ročníkoch. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k 

nahliadnutiu do 10 pracovných dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie nepíše 

sloh, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín (najčastejšie na 

najbližšej vyučovacej hodine). 

Hodnotenie slohu sa skladá zo 4 častí (obsah a rozsah, členenie, gramatika a lexika), pričom 

za každú z týchto oblastí môže žiak získať 5 bodov. Výsledná známka vznikne z výsledného 

percentuálneho dosiahnutého výsledku podľa stupnice uvedenej pri písomných prácach. 

 

Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov postupujeme podľa platných metodických 

pokynov na hodnotenie žiakov SŠ. 

Pri písomných previerkach môže individuálne začlenený žiak podľa odporúčania 

vyplývajúceho zo správy psychológa používať gramatické tabuľky, slovník, zjednodušujú sa 

zadania úloh a pristupuje sa aj k redukcii úloh. 

Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii ovplyvniť aj 

známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu za: vypracovanú domácu úlohu podľa 

zadania, za vlastnú tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na mimoškolských aktivitách, 

súťažiach, za vypracovanie referátov, za príspevky do školského časopisu a pod. 

 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje: 

- aktívnu účasť na hodinách; 

- pripravenosť na vyučovanie; 

- nosenie pomôcok; 

- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg; 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- schopnosť komunikovať; 

- adekvátny štýl prejavu. 

 



 

 

2. Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

2.1 Fyzika 

 
Názov predmetu Fyzika 

Časový rozsah výučby:  162 vyučovacích hodín 

Ročník  1. – 4. roč. 

Kód a názov študijného zamerania 7902 J 77 gymnázium – šport  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi 

pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom 

živote. 

Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto 

aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania 

pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako 

neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom 

sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie 

prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce 

všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.  

Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach 

a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci 

preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané formy skúmania 

fyzikálnych javov. Každý žiak dostane také základy, ktoré z neho spravia prírodovedne 

gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané 

vedomosti na efektívne riešenie problémov.  

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, 

ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii 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 

fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj 

prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti. 

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové 

a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť 



 

 

poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou 

spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz. 

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie 

vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych 

a kultúrnych záležitostiach. Získa schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym 

záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal 

byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať 

nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.  

Pre zameranie šport sa vyučovanie predmetu fyzika bude zameriavať predovšetkým 

na objasnenie mechanických fyzikálnych zákonov s ktorými sa naši žiaci stretávajú denne vo 

svojej športovej praxi. Úlohy budú zamerané na objasnenie fyzikálnych vlastností látok 

a materálov, ktoré v súčasnom svete športu hrajú už nemalú úlohu  

 

Ciele predmetu 

 

SVET 

Na konci štúdia by študent mal byť schopný: 

 opísať spôsoby, ako prírodné vedy pracujú; 

 vyhodnotiť zisky a nedostatky aplikácií vedy; 

 diskutovať na tému etických a morálnych otázok vyplývajúcich z aplikácie vedy; 

 diskutovať, ako štúdium vedy je podmienené kultúrnymi vplyvmi; 

 chápať, ako rôzne prírodovedné disciplíny vzájomne súvisia a ako súvisia s inými 

predmetmi; 

 považovať vedu ako aktivitu spolupráce. 

 

KOMUNIKÁCIA 

Na konci štúdia by študent mal byť schopný komunikovať myšlienky, pozorovania, 

argumenty, praktické skúsenosti: 

 použitím vhodného slovníka a jazyka; 

 použitím grafov a tabuliek; 

 použitím vhodného formátu laboratórneho protokolu; 

 použitím vhodného softvéru ako textový editor, tabuľkový procesor. 

 

PRÍRODOVEDNÉ POZNATKY A MYŠLIENKY  

Na konci štúdia by študent mal byť schopný demonštrovať poznatky a pochopenie: 

 povahy a metodológie prírodných vied; 



 

 

 vedeckých faktov, definícií, zákonov, teórií, modelov;  

 vhodného slovníka a terminológie, včítane použitia symbolov; 

 ako sa zákony, modely a názory menili v čase; 

 systém jednotiek SI. 

 

PRÍRODOVEDNÉ BÁDANIE 

Na konci štúdia by študent mal byť schopný: 

 vyslovením problému vo forme otázky, ktorá môže byť zodpovedaná experimentom; 

 formulovaním hypotézy; 

 testovať hypotézu v podmienkach riadenia premenných veličín; 

 plánovať vhodný experiment; 

 naznačiť záver konzistentný s pozorovaním, komentovať chyby merania; 

 naznačiť validitu záverov založených na množstve pozorovaní; 

 vyhodnotiť celkový experiment včítane použitých postupov. 

 

SPRACOVANIE DÁT 

Na konci štúdia by študent mal byť schopný: 

 organizovať, prezentovať a vyhodnocovať dáta rôznymi spôsobmi; 

 transformovať dáta prezentované jednou formou do inej formy včítane matematických 

výpočtov, grafov, tabuliek; 

 identifikovať trendy v dátach; 

 vytvárať predpovede založené na dátach; 

 naznačovať závery založené na dátach; 

 použiť poznatky na vysvetlenie záverov. 

 
 
 
 
 



 

 

Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním fyziky 

 
Poznávacia 
(kognitívna) 

Komunikačná Interpersonálna Intrapersonálna 

Používať kognitívne operácie. 
Tvoriť, prijať  

a spracovať informácie. 
Akceptovať skupinové rozhodnutia. Regulovať svoje správanie. 

Formulovať a riešiť problémy, 
používať stratégie riešenia. 

Vyhľadávať informácie. Kooperovať v skupine. Vytvárať si vlastný hodnotový systém. 

Uplatňovať kritické myslenie. 
Formulovať svoj názor  

a argumentovať. 
Tolerovať odlišnosti jednotlivcov a 

iných. 
 

Nájsť si vlastný štýl učenia  a vedieť  
sa učiť v skupine. 

 
Diskutovať a viesť diskusiu o odbornom 

probléme. 
 

Myslieť tvorivo  
a uplatniť jeho výsledky. 

   

 

Obsah predmetu 

 1. ročník 

 Pozorovanie, meranie, experiment  

 Sila a pohyb  

 Energia okolo nás 

 Elektrina a magnetizmus  

 

2. ročník 

 Vlastnosti kvapalín a plynov  

 Periodické deje  

 Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta  

 

 



 

 

3. ročník 

 Jadrová fyzika  

 Špeciálna teória relativity  

 Astrofyzika  

  

Poznámka: Obsah tematických celkov, očakávané vzdelávacie výstupy, ich kritériá      hodnotenia a metódy a prostriedky hodnotenia sú 

uvedené v tematickom pláne. 

Požiadavky na výstup 

 

Obsah tematických celkov, očakávané vzdelávacie výstupy, ich kritériá hodnotenia a metódy a prostriedky hodnotenia sú uvedené 

v tematickom pláne. 

Metódy a formy práce  

 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  
Formy práce 

Pozorovanie, meranie, experiment Informačnoreceptívna  
– výklad. 
Reproduktívna – riadený rozhovor. 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh. 
 

Frontálna výučba. 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. 
Práca s knihou. 
Demonštrácia a pozorovanie. 
Laboratórna práca  
– meranie. 
 
 

Sila a pohyb Informačnoreceptívna  
– výklad. 

Frontálna výučba. 
Frontálna a 



 

 

Reproduktívna – rozhovor. 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh. 
 

individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. 
Práca s knihou. 
Demonštrácia a pozorovanie. 
Laboratórna práca  
– meranie. 

Energia okolo nás 
 

Informačnoreceptívna  
– výklad. 
Reproduktívna – rozhovor. 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh. 
 

Frontálna výučba. 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. 
Práca s knihou. 
Demonštrácia a pozorovanie. 
Laboratórna práca  
– meranie. 

Elektrina a magnetizmus 
 

Informačnoreceptívna  
– výklad. 
Reproduktívna – rozhovor. 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh. 
 

Frontálna výučba. 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. 
Práca s knihou. 
Demonštrácia a pozorovanie. 
Laboratórna práca  
– meranie. 

Vlastnosti kvapalín a plynov Informačnoreceptívna  
– výklad. 
Reproduktívna – rozhovor. 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh. 
 

Frontálna výučba. 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. 
Práca s knihou. 
Demonštrácia a pozorovanie. 
Laboratórna práca  
– meranie. 

Periodické deje Informačnoreceptívna  
– výklad. 
Reproduktívna – rozhovor. 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh. 
 

Frontálna výučba. 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. 
Práca s knihou. 
Demonštrácia a pozorovanie. 
Laboratórna práca  
– meranie. 

Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta Informačnoreceptívna  
– výklad. 
Reproduktívna – rozhovor. 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh. 

Frontálna výučba. 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. 



 

 

 Práca s knihou. 
Demonštrácia a pozorovanie. 
Laboratórna práca  
– meranie. 

Jadrová fyzika Informačnoreceptívna  
– výklad. 
Reproduktívna – rozhovor. 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh. 

Frontálna výučba. 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. 
Práca s knihou. 
Demonštrácia a pozorovanie. 
Laboratórna práca  
– meranie. 

Špeciálna teória relativity Informačnoreceptívna  
– výklad. 
Reproduktívna – rozhovor. 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh. 

Frontálna výučba. 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. 
Práca s knihou. 
Demonštrácia a pozorovanie. 
Laboratórna práca  
– meranie. 

Astrofyzika Informačnoreceptívna  
– výklad. 
Reproduktívna – rozhovor. 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh. 

Frontálna výučba. 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov. 
Skupinová práca žiakov. 
Práca s knihou. 
Demonštrácia a pozorovanie. 
Laboratórna práca  
– meranie. 

 

Učebné zdroje 
- PETRÁŠ, J. -- BEŇA, J. -- PANÁKOVÁ , V. -- SZIVÓS, J. -- GRIAČOVÁ, E. Fyzika I : Základný kurz pre poslucháčov Strojníckej fakulty. Bratislava: STU v 

Bratislave, 1991. 287 s. ISBN 80-227-0392-3; 

- OŽVOLDOVÁ, M. a kol., 2007, Multimediálna vysokoškolská učebnica fyziky I, Trnava: Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-8082-127-2; 

- BOHUNĚK, Jiří. Pracovní sešit k učebnici FYZIKA pro 6. ročník ZŠ. Dotisk upraveného 3. vydání. Praha : Nakladatelství Prometheus, 2008. 31 s. ISBN 

978-80-7196-292-2; 

- ROUBÍK, V., SEDLÁČEK, J.: Fyzika v příkladech. ČZU, Praha, 2007, 147 s. ISBN 978-80-213-1711-6; 

- Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, VUT v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2000, ISBN 80-214-1868-0; 



 

 

- Kluvanec, D., Medveď, I.:  Štatistická fyzika v príkladoch a úlohách. Učebnica pre vysoké školy. UKF v Nitre, 2005. ISBN 80 – 8050 – 916 – 6; 

- Scholtz, E., Kireš, M.: Fyzika - Kinematika pre osemročné gymnáziá, SPN, Bratislava, 2001, 104 strán, ISBN 80-08-02848-3; 

- Scholtz, E., Kireš, M.: Fyzika - Dynamika pre osemročné gymnáziá, SPN, Bratislava, 2007, 231 strán, ISBN 80-10-00013-2; 

- Blaško, M., Gajdušek, J., Kireš, M., Onderová, Ľ.: Molekulová fyzika a termodynamika pre osemročné gymnáziá, SPN, Bratislava, 2004, 120 strán, ISBN 

80-10-00008-6. 

Hodnotenie predmetu : Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, v súlade splatnými učebnými 

osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov. 

 



 

 

 

2.2 Chémia 
 

Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby Spolu 162 hodín 
Kód a názov študijného odboru -  zameranie 7902 J 77 gmnázium – šport 
Ročník  1. – 4. 
Stupeň vzdelania ISCED 3A 
Forma štúdia Denná 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Úvod 

          Vzdelávací štandard predmetu chémia pre úplný stredný stupeň vzdelávania bližšie 

špecifikuje a rozvíja ciele Štátneho vzdelávacieho programu. Nadväzuje na vedomosti a 

zručnosti žiakov, ktoré nadobudli vo vyučovaní chémie v nižšom strednom vzdelávaní, 

prehlbuje porozumenie žiakov a rozširuje ich poznatky o zákonitostiach chemických javov a 

procesov. Umožňuje žiakom pozorovať javy, merať, vykonávať experimenty, vzájomne 

diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy. Uvedené metódy 

umožňujú nielen osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy spôsobilostí vedeckej práce a 

vytvárajú pozitívny postoj k vedeckému spôsobu poznávania sveta. 

Všeobecné ciele predmetu sú konkretizované vo výkonovom štandarde. Výkony uvedené v 

štandardoch sa rozvíjajú postupne, preto si učiteľ stanovuje pre jednotlivé výkonové 

štandardy viac konkrétnych cieľov. Uvedené ciele napĺňa postupne tak, aby žiaci disponovali 

štandardným výkonom na konci príslušného školského roka. 

Napĺňanie požiadaviek výkonového štandardu realizuje učiteľ prostredníctvom obsahového 

štandardu. Obsahový štandard špecifikuje, čím budú výkony dosahované. Vymedzuje 

základné pojmy, ktorým by mal žiak rozumieť, a mal by byť schopný ich primerane vysvetliť a 

najmä aktívne používať. Obsahový štandard vymedzuje tiež činnosti dôležité z hľadiska 

prírodných vied a prírodovedného vzdelávania. Skúsenosti z uvedených činností by mali 

získať všetci žiaci na každej škole. Materiálno-technické vybavenie školy a zabezpečenie 

vyučovania chémie musí rešpektovať vzdelávacie ciele a štandardy z chémie. 

 Charakteristika predmetu 

         Obsah vyučovacieho predmetu chémia tvoria poznatky o zložení, štruktúre, 

vlastnostiach a použití látok, o chemických reakciách látok, ich podstate, ovplyvňovaní a 

využití. Zastúpené sú aj poznatky, ktoré umožňujú žiakom chápať význam chemickej vedy a 

chemického priemyslu pre spoločnosť a prírodu. 

Východisko pre rozvoj porozumenia žiakov 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. Žiaci sa učia aplikovať 



 

 

metódy vedeckého poznávania, z ktorých najdôležitejší je experiment. Upevňujú si dôležité 

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 život, 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. 

           Učebný predmet chémia je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Žiakom, 

vhodne vybranými poznatkami zo všeobecnej, anorganickej a organickej chémie poskytuje 

didaktický systém poznatkov o chemických látkach a ich premenách. So svojím 

experimentálnym charakterom napomáha učebný predmet chémia žiakom porozumieť 

zákonitostiam chemických procesov a javov. Obsah učiva tvoria predovšetkým poznatky 

o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v bežnom živote. Sú to najmä 

oblasti ako: chémia potravín a nápojov, kozmetika, liečivá, čistiace prostriedky a podobne. V 

obsahu učiva sú v dostatočnej miere zastúpené aj poznatky, ktoré umožňujú žiakom chápať 

význam chemickej vedy a chemického priemyslu pre spoločnosť a prírodu. 

Východisko pre poznatky o vlastnostiach anorganických a organických látok a ich 

premenách tvoria všeobecne platné, teoretické poznatky a vzťahoch medzi štruktúrou 

a vlastnosťami látok a poznatky o zákonitostiach chemických reakcií. Tieto poznatky 

umožňujú v učebnom predmete chémia aplikovať v dostatočnej miere jednotlivé myšlienkové 

operácie a metódy vedeckého poznávania. Realizovaním moderných foriem, prostriedkov 

a vyučovacích metód vyučovania sa vytvárajú podmienky pre formovanie a rozvíjanie 

logického a tvorivého myslenia a konania žiakov. Tvorivé myslenie umožňuje žiakom 

správne aplikovať poznatky pri riešení problémových úloh teoretického aj praktického 

charakteru. 

Hodinová dotácia chémie podľa Štátneho vzdelávacieho programu v prvom aj druhom 

ročníku je dve hodiny týždenne (66 hodín ročne) a v treťom ročníku jedna hodina týždenne 

(33 hodín ročne). Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém praktických 

cvičení (laboratórnych cvičení), ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si 

základných laboratórnych zručností a návykov presnej a bezpečnej práce v chemickom 

laboratóriu. Je v kompetencii učiteľa rozhodnúť, ktoré z experimentov bude realizovať formou 

LC. Minimálny počet LC pri dvojhodinovej časovej dotácii je 5 LC v danom školskom roku. 

 
 
 



 

 

 

Cieľ predmetu 

Žiaci: 

● si prehlbujú a rozširujú poznatky o látkach dôležitých pre život, 

● hlbšie porozumejú chemickým javom a procesom prebiehajúcim v prírode aj 

technickej praxi, 

● používajú odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov, 

● používajú 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, 

● používajú 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 založenou 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 použití rôznych látok v priemysle, poľnohospodárstve a v 

živote, z odborného chemického hľadiska, z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na 

životné prostredie a ľudské zdravie. 

         Vo vyučovaní chémie majú žiaci získať predstavu o  stavbe látok a základných 

chemických, fyzikálno-chemických a biochemických dejoch. Dôraz sa kladie najmä na 

súvislosti s ostatnými prírodovednými predmetmi a na základný vplyv chemických dejov na 

životné prostredie. 

Každý žiak je vedený k tomu, aby: 

chápal vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok, 

rozumel základným typom chemických reakcií a poznal ich úlohu v prírode a v každodennom 

živote, 

správne využíval matematické zručnosti pri základných chemických výpočtoch, 

aplikoval teoretické vedomosti pri realizácii LC, 

pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru spolupracoval v skupine.  

V učebnom predmete chémia by žiaci mali nadobudnúť a rozvíjať nasledovné kompetencie: 



 

 

● k učeniu 

 plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť,  

 hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení,  

 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať 

pri svojom štúdiu. 

● komunikačné schopnosti  

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, 

 vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje,  

 zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti, 

 urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek, 

 spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, 

výsledky a ich využitie.  

● riešenie problémov 

 analyzovať vybrané problémy, 

 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh, 

 používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení 

problémových úloh, 

 využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh, 

 posúdiť vhodnosť navrhnutého postupu riešenia problémovej úlohy, 

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy 

 logicky spájať poznatky nadobudnuté štúdiom chémie a iných učebných predmetov 

a využiť ich pri riešení problémových úloh. 

● manuálne  

 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

● sociálne 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, 

 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, 

 vzájomne si pomáhať pri riešení úloh teoretického a praktického charakteru, 

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, 

 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

 prijímať ocenenie, radu a kritiku a čerpať poučenie pre ďalšiu prácu. 

 

 

 

 



 

 

Obsah predmetu 
 

„Učebné osnovy predmetu chémia sú totožné  
so vzdelávacím štandardom ŠVP pre chémiu“ 

Tematické celky a počty plánovaných vyučovacích hodín v ročníkoch: 
 
1. ročník ( 33 hod. ) 

 Pozorovanie a pokus v chémii, bezpečnosť práce  

 Sústavy látok  

 Štruktúra atómov a iónov  

 Periodický systém prvkov  

 Základy názvoslovia anorganických zlúčenín  

2. ročník ( 33 hod. ) 

 Chemická väzba a štruktúra látok 

 Chemické reakcie a chemické rovnice 

 Energetické zmeny pri chemických reakciách 

 Chemická kinetika 

 Chemická rovnováha 

 Typy chemických reakcií 

  

3. ročník ( 66 hod. ) 

 Prvky s  

 Prvky p  

 Prvky d  

 Organická chémia  

 Alifatické uhľovodíky  

 Aromatické uhľovodíky  

 Deriváty uhľovodíkov  

 

4. ročník ( 30 hod. ) 

 Lipidy  

 Sacharidy  

 Bielkoviny  

 Nukleové kyseliny  

 Enzýmy  

 Vitamíny  

 Kvalita života a zdravia  

 



 

 

Požiadavky na výstup 

            Požiadavky na výstup sú uvedené vo výkonovej časti pri jednotlivých tematických 

celkoch. Žiaci vypracujú zápisy z laboratórnych cvičení. 

 

Metódy a formy práce 

            Vo vyučovaní predmetu chémia sa budú podľa možnosti čo najviac využívať 

moderné didaktické formy, metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti, 

podporujú samostatnosť a kreatívnosť žiakov pri práci s informáciami a rozvíjajú schopnosť 

aplikovať poznatky. Budú sa vyžívať slovné metódy, a najmä názorno–demonštračné 

a praktické metódy. Budú sa využívať v maximálnej možnej miere informačno–komunikačné 

technológie.  

 
 
- Metódy práce: 
Informačnoreceptívna – výklad, 

 Reproduktívna – riadený rozhovor, 

 Heuristická – rozhovor, riešenie úloh. 

  

 - Formy práce: 

 - frontálna výučba 
 - demonštrácia a pozorovanie 
 - práca s učebnicou 
 - skupinová práca žiakov 
  

 

 
 
Učebné zdroje  
KMEŤOVÁ, J. 2010. Chémia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava : Expol Pedagogika, s.r.o., 
2010. 219 s. ISBN 978-80-8091-174-4. 
KMEŤOVÁ, J, SKORŠEPA, M. 2011. Chémia pre 3. ročník gymnázií. Martin : Vydavateľstvo 
Matice slovenskej, 2011. 120 s. ISBN 9788081150425. 
ZÁHRADNÍK, P., KOLLÁROVÁ, M. 2002. Prehľad chémie 2. Bratislava : Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 2002. 322 s. ISBN 8008033495. 
SILNÝ, P., BRESTENSKÁ. B. 2002. Prehľad chémie 1. Bratislava : Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2000. 243 s. ISBN 8008030305. 
SIROTA, A. 2009. Názvoslovie anorganických látok pre gymnáziá. Bratislava : Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 2009. 104 s. ISBN 9788010016402. 
 
Hodnotenie predmetu : Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 
stredných škôl, sú v súlade splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov. 
 
 
 



 

 

2. 3 BIOLÓGIA 
                        

Názov predmetu Biológia 

Časový rozsah výučby Spolu 198 hodín 
Kód a názov študijného odboru -  zameranie 7902 J 77 gymnázium – šport 
Ročník  1., 2., 3. 
Stupeň vzdelania ISCED 3A 
Forma štúdia denná 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

                                  

 
Úvod 

         Vzdelávací štandard predmetu stanovuje nielen výkon a obsah, ale umožňuje aj 

rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. Pozostáva z charakteristiky predmetu a 

základných učebných cieľov, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde. Je to ucelený 

systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne odstupňovanými konkretizovanými cieľmi – 

učebnými požiadavkami. Tieto základné požiadavky môžu učitelia ešte viac špecifikovať, 

konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších blízkych učebných cieľov, učebných úloh, otázok, 

či testových položiek. K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom je 

učivo štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov. Stanovený učebný obsah môže 

učiteľ tvorivo modifikovať v rámci školského vzdelávacieho programu. Vzdelávací štandard je 

koncipovaný tak, aby učiteľ nepredkladal žiakom len hotové poznatky, ale vytváral im 

primerané podmienky na aktívne osvojovanie vedomostí. Vytvára priestor, ktorý umožňuje 

žiakom manipulovať s konkrétnymi predmetmi, pozorovať javy, merať, vykonávať 

experimenty, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy. 

Žiacke objavovanie, bádanie, skúmanie sú základnými prístupmi, ktoré umožňujú nielen 

osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvárajú pozitívne 

postoje k vedeckému spôsobu poznávania sveta. Vzhľadom na charakter a ciele predmetu 

sa organizácia vyučovania prispôsobí počtu žiakov v triede. Tým sa garantujú vonkajšie 

podmienky na adekvátnu realizáciu výučby a splnenie výkonového a obsahového štandardu. 

Tematický celok „Laboratórne cvičenia v odbornej učebni“ má prierezový charakter. 

Praktické aktivity žiaci uskutočňujú priebežne tak, aby získali požadované vedomosti, 

zručnosti a návyky 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu: 

 

            Vyučovací predmet biológia 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 využíval moderné didaktické formy, metódy a 

prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti podporujú samostatnosť a kreativitu žiakov, 

umožňujú pracovať s prírodninami, experimentovať a rozvíjajú schopnosť žiakov poznatky 

vytvárať. Tento dokument formuluje požiadavky na žiakov, ktorí nebudú maturovať z 

biológie. Požiadavky na maturantov určuje dokument Cieľové požiadavky na vedomosti a 

zručnosti maturantov z biológie. 

    Učebný predmet biológia poskytne základný systém poznatkov o živej prírode, ako 

predpokladu formovania prírodovednej gramotnosti.  Poznanie zákonov, ktorými sa riadi 

živá príroda, je základom pre pochopenie jej fungovania ako celku a je dôležité pre 

formovanie citlivého vzťahu k nej. Toto poznanie je zároveň nevyhnutným predpokladom 

zodpovedného prístupu k  celému okolitému svetu ako aj sebe samému.  

Obsah predmetu sa odvíja od jeho cieľov a je členený do siedmich základných tematických 

okruhov. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Žiaci   

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

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

 poznajú a používajú 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 živým organizmom a ich prostrediu, 

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

 prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce. 

 

Cieľom vyučovania biológie je: 

 



 

 

1. Formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch 

a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky živé 

organizmy.  

Kompetencie:  

- schopnosť vnímať živú prírodu ako hierarchicky usporiadaný, neustále sa meniaci, 

dynamický systém; 

- schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím; 

- vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od ich vonkajších prejavov; 

- schopnosť hľadať v prírodných javoch a procesoch príčinné súvislosti a tým  

podporovať logické myslenie;  

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;  

- samostatne a slobodne (na základe poznania predmetu), voliť výberové a maturitné 

predmety, zodpovedne rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu na VŠ a budúcej profesii. 

 
2. Poznávať praktický význam živých organizmov pre život človeka. 

Kompetencie:  

- poznať najbežnejšie úžitkové a hospodársky významné druhy rastlín, húb 

a živočíchov;  

- poznať možnosti využitia  vlastností a životných prejavov organizmov 

v biotechnológiách; 

- poznať nebezpečné a patogénne  organizmy,  ich účinok na ľudský organizmus, 

možnosti liečby,  prevencie a poskytnutia prvej pomoci. 

 
3. Poskytnúť poznatky o fungovaní ľudského tela ako celostného systému.  

Kompetencie:  

- využívať poznatky o anatómii a fyziológii ľudského tela pri starostlivosti o vlastné 

zdravie; 

- poznať pozitívne aj negatívne účinky životného prostredia na ľudský organizmus; 

- poznať príčiny a možnosti prevencie najčastejších ochorení; 

- poznať dôsledky sociálnych patológií pre život a zdravie človeka; 

- posilňovať pocit zodpovednosti za vlastné zdravie a  rozvíjať zdravý životný štýl; 

- poznať základy poskytovania prvej pomoci, vedieť ich aplikovať v praxi. 

 

4. Rozvíjať zručnosti pri práci v teréne a v prírodovednom laboratóriu. 

Kompetencie:  

- schopnosť pozorovať biologické objekty vo voľnej prírode; 



 

 

- bezpečne manipulovať s bežným biologickým materiálom pri jeho zbere a spracovaní 

v laboratóriu; 

- schopnosť pracovať s bežnými laboratórnymi pomôckami a prístrojmi pri poznávaní 

biologického materiálu. 

 

5. Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä 

v oblasti ochrany živej prírody a zdravia človeka (samostatne alebo v skupinách). 

Kompetencie:  

- schopnosť vyhľadávať informácie o živej prírode v literatúre a informačných médiách, 

pracovať s informáciami; 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť v oblasti odborného biologického textu; 

- schopnosť tvorivo riešiť úlohy, poukazovať na príčiny problémov, navrhovať ich 

riešenia; 

- schopnosť prakticky riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery; 

- schopnosť pripraviť  vlastné prezentácie a vystúpenia; 

- schopnosť využívať informačné a  komunikačné technológie a prostriedky pri 

získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce; 

- schopnosť prezentovať vlastnú prácu, diskutovať, argumentovať, obhájiť vlastné 

stanovisko;  

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

 

 

 

 

Obsah predmetu  

 

„Učebné osnovy predmetu biológia sú totožné  

so vzdelávacím štandardom ŠVPpre biológiu“ 

          

       

Tematické celky a počty plánovaných vyučovacích hodín v ročníkoch: 

 

 

1. ročník (66 hodín) 

Organizmus a prostredie  

Organizmus a prostredie (4h) 

Svet živočíchov,  rastlín a húb  

Život a voda (30h) 



 

 

Špecializácia rastlín a živočíchov (8h)  

Život s človekom - Svet živočíchov, rastlín a húb (15h) 

Prehľad systému živej prírody (4h) 

                Mikrosvet   

                Mirkosvet (5h) 

 

2. ročník (66 hodín) 

Stavba a životné prejavy organizmov 

Základné znaky, vlastnosti a prejavy živého (41h) 

Laboratórne (praktické) cvičenia ( 25h) 

 

3. ročník (66 hodín) 

Genetika (25h) 

Biológia človeka a zdravý životný štýl  (33h) 

Laboratórne (praktické) cvičenia (8h) 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie: 

 

Stratégia vyučovania: 

Metódy  

 Vo vyučovaní predmetu biológia sa budú využívať nasledovné vyučovacie metódy: 

- informačno – receptívna metóda 

- reproduktívna metóda 

- heuristická metóda  

- výskumná metóda 

Uvedené všeobecnodidaktické metódy budú konkretizované vo vyučovacom 

procese 

- metódou výkladu 

- metódou demonštrovania a pozorovania 

- metódou práce s knihou 

- metódou rozhovoru 

- inscenačnou metódou 

- metódou brainstormingu 

 

Formy 

- vyučovacia hodina  



 

 

- domáca príprava žiakov na vyučovanie 

- exkurzia 

- sociálne formy práce žiakov vo vyučovacom procese 

 

Učebné zdroje 

Biológia 1 pre gymnáziá, Ušáková a kol., 1. vydanie, SPN, 1999  

Biológia 2 pre gymnáziá, Ušáková a kol., 1.vydanie, SPN,2 000  

Biológia 3 pre gymnáziá, Ušáková a kol.,1.vydanie, SPN, 2001 

Biológia 4 pre gymnáziá, Ušáková a kol.,1.vydanie, SPN,2002 

Biológia 5 pre gymnáziá, Ušáková a kol., 1. vydanie, SPN, 2003  

Biológia 6 pre gymnáziá, Ušáková a kol., 1. vydanie, EXPOL pedagogika, 2005  

Biológia 7 pre gymnáziá,  Ušáková a kol., 1.vydanie, SPN,2007 

Biológia 8 pre gymnáziá,  Ušáková a kol.,1.vydanie, SPN,2009 

BIOLÓGIA pre 1. ročník gymnázií, PhDr. Višňovská doc. a kol, EXPOL pedagogika 2008 

BIOLÓGIA pre 2. ročník gymnázií, PhDr. Višňovská doc. a kol, EXPOL pedagogika 2012 

 

Internet 

dostupná odborná literatúra 

dostupná didaktická technika 

učebnice schválené MŠ- SR 

Hodnotenie predmetu :  

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, sú v súlade 

splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov 



 

 

3. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 3. 1 Dejepis 

  

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby Spolu 165 vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného  odboru - zameranie 7902 J  77 - gymnázium - šport 

Ročník 1. – 3. ročník 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. Charakteristika predmetu 
 

Dejepis spolu s humánnou zložkou 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 žiakov. 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 žiaka ako celistvej 

osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej 

skúsenosti, či už 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 

dôraz kladie na dejiny 19. a 20. storočia, v  ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene 

súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie žiakov 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 dôležitosť pripisuje aj demokratickým 

hodnotám európskej civilizácie.  

 

2. Ciele predmetu 

 



 

 

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných 

predmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí 

v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom: 

 poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť (sumu faktov a letopočtov) 

so vždy 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 považujeme 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 žiaci riešia uvedené úlohy 

a problémy; 

 rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp 

fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti; 

 závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 

prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie 

poznatkov v hotovej podobe prevažne 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 spolužiakmi v kooperatívnom učení. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
 
Žiaci si kladú otázky  

 použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných 

operácií:  

  s historickým časom  

   zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy chronologicky,  

   zaraďovať historické fakty, udalosti, javy synchrónne,  

   vytvoriť chronologické a synchrónne tabuľky,  

   rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých 

kritérií,  

   identifikovať rôzne časové štruktúry - letopočet, dátum, obdobie, 

perióda, doba, moment, dlhé trvanie, krátke trvanie, medzník, periodizácia.  



 

 

  s historickým priestorom  

   identifikovať známe geografické pamiatky krajiny,  

   lokalizovať určité miesto v geografickom priestore,   

   zaradiť historickú udalosť vo vymedzenom priestore,  

   porovnať jednotlivé historické a geografické udalosti v priestore,  

   rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi 

historickými javmi a procesmi,  

   rozpoznať rôznorodú podmienenosť medzi geografickým prostredím 

a životom človeka, spoločnosti.  

  s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich 

hodnotiacim posudzovaním  

   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 základné znaky jednotlivých historických období, 

civilizácií, kultúr,  

   objasniť základné vývinové a typologické zvláštnosti historických 

období, civilizácií v jednotlivých krajinách, oblastiach a regiónoch,  

   vymedziť ekonomické, sociálne, politické a kultúrne faktory, ktoré 

názor a kritický pohľad ovplyvňovali historický vývoj,  

   vyjadriť k historickým faktom, udalostiam, javom a procesom svoj 

vlastný postoj.  

 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, napr. kníhtlače,  

   pri analyzovaní štruktúry problému skúmania o kníhtlači,  

   pri rozlišovaní kľúčových problémov, otázok spojených so 

základnými znakmi kníhtlače,  

   pri vyjadrovaní toho, čo už vieme a čo ešte musíme odhaliť o 

kníhtlači,  



 

 

   pri myslení v alternatívach, napr. prečo pisári odmietali vynález 

kníhtlače,  

   pri vytvorení plánu skúmania kníhtlače,  

   pri komunikácii v „skúmateľskom“ tíme o výsledkoch skúmania 

kníhtlače,  

   pri vytváraní záznamu zo skúmania kníhtlače.  

  pri vyhľadávaní relevantných informácií  

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

textov kombinovaných, napr. vedeckých, literárnych, svedectiev, článkov, 

plagátov, máp,  

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

atlasov, novín, časopisov, webových stránok, archeologických nálezísk,  

   z odbornej, populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie.  

  pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty  

   pri vyberaní informácií, napr. z primárneho písomného prameňa, z 

karikatúry, fotografie, historického obrazu,  

   pri organizovaní informácií, napr. prostredníctvom mentálnych máp, 

schém, grafov,  

   pri porovnávaní informácií, napr. spoločné, podobné, rozdielne, 

staré, nové, skutočné, neskutočné, dobré, zlé,  

   pri rozlišovaní informácií, napr. rozlíšiť symboly na karikatúre, 

komikse,  

   pri zaraďovaní informácií, napr. na časovú priamku, do tabuľky, 

schémy, grafu,  

   pri kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií, napr. plagátu, 

karikatúry, zhodnotení viacerých webových stránok na jednu tému.  

  pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu  

   pri zoradení výsledkov, napr. do chronologickej tabuľky, Vennovho 

diagramu, tezauru kľúčových pojmov, poznámok,  

   pri rozpoznaní podstatného od nepodstatného, napr. vymedzovaním 

historických pojmov, vzťahov medzi pojmami, faktov v rôznorodých textoch,  

   pri určovaní podstatného, kľúčového, napr. tvorbou mentálnej mapy,  

   pri integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca, 

napr. pomocou časovej priamky,  



 

 

   pri vyhodnocovaní správnosti postupu, napr. kritickým overovaním 

historických faktov,  pri tvorbe súboru vlastných prác (portfólio), napr. 

rôznorodými opakovacími zápismi, schémami, náčrtmi, kresbami, súbormi 

vlastných i cudzích textov a pod. 

 Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa 

spresňuje, konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch 

učebného obsahu v podobe systematizovaného výkonového štandardu.  

 

3. Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu do ročníkov 

 
1. ročník (2h týždenne) 

Z historikovej dielne 

 Význam histórie pre jednotlivca a ľudstvo 

 Veľké dobrodružstvo v čase a priestore 

Z údolí veľkých riek 

 Spôsob života pravekých ľudí 

 Najstaršie civilizácie 

Stopy antiky 

 Staroveké Grécko 

 Staroveký Rím 

 Kresťanstvo - most k stredoveku 

Stopy stredoveku 

 Feudalizmus 

 Stredoveký človek 

 Európsky západ 

 Byzantský východ 

 Kultúra stredoveku 

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

 Sťahovanie národov 

 Najstaršie štátne útvary Slovanov 

 Život našich predkov 

Uhorské kráľovstvo 

 Formovanie Uhorského kráľovstva 

 Slováci v Uhorsku 

 Etnický obraz Uhorska 

 Mestá a mestské privilégiá 

 Uhorsko vo vzťahu s Českým a Poľským kráľovstvom 

 Husitské hnutie 

 Obchod a demografia v Uhorsku  

Odkaz novoveku 

 Humanizmus a renesancia 



 

 

 Fenomény novovekého sveta 

 Myslenie a kultúra novoveku  

 Premeny novovekého štátu (Amerika, Anglicko, Francúzsko) 

Habsburská monarchia v novoveku 

 Koniec stredovekého Uhorska 

 Turci v Uhorsku 

 Človek osvietenstva 

 Habsburgovci v európskej politike 

  

2. ročník (2h týždenne) 

Zrod modernej doby a nacionalizmus 

 Stabilita či zmena  

 Premeny spoločnosti 

 Národný štát 

 Moderné politické prúdy, človek moderného veku 

Moderný slovenský národ 

 Tri generácie národne uvedomelých vzdelancov 

 Slováci v revolúcii 1848/49 

Európska expanzia 1492 – 1914 

 Objavitelia, dobyvatelia 

 Kolónie, impériá  

 Objavitelia a objavení 

Na ceste k prvej svetovej vojne 

 Od koncertu veľmocí k prvej svetovej vojne  

 Zápas o veľmocenské postavenie 

Slováci v Rakúsko-Uhorsku 

 Mnohonárodná monarchia 

 Politické aktivity Slovákov  

 Premeny Slovenska 

Prvá svetová vojna a vznik ČSR 

 Zákopová vojna 

 Versaillský systém 

Slovenská spoločnosť počas prvej svetovej vojny 

 Cesta k československému štátu 

Európa v medzivojnovom období 

 Podoby totality a demokracie   

Československo v medzivojnovom období 

 Medzivojnové Československo a Slováci 

 

3. ročník (1h týždenne) 

Druhá svetová vojna 



 

 

 Druhá svetová vojna v Európe 

Slovenský štát (1939 - 1945) 

 Slovenská republika 1939 - 1945 

Konflikt ideológií 

 Studená vojna 

 Krízy v sovietskom bloku 

Československo za železnou oponou 

 Slovensko v komunistickom Československu 

Integrácia Európy  

 Pád železnej opony  

 Globalizácia 

Slovensko po roku 1989 

 Vznik Slovenskej republiky 

 Problémy súčasného sveta 

 

Prierezové témy: 

Do procesu výučby predmetu dejepis sme začlenili aj prierezové témy, ktoré 

vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a ktoré rozširujú obsahovú štruktúru 

predmetu nasledovne: 

 

Multikultúrna výchova 

Je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie 

a jeho historický vývin. Predmet dejepis už vo svojej podstate počíta s výchovou 

multikultúrneho charakteru.  Nazerá totiž na dejiny tak slovenského národa, ako aj ostatných 

európskych či svetových národov. Všíma si pritom nielen politický vývoj jednotlivých krajín, 

ale aj ich kultúrno-spoločenské predpoklady. Žiak sa pri výučbe dostáva do kontaktu 

s kultúrnym, náboženským, etnickým obrazom života rôznych národov a národností, čím 

eliminuje svoje predsudky a stereotypné postoje a vytvára si tak predpoklady pre správny 

hodnotový a názorový rebríček v duchu antisemitizmu a humanizmu. Prierezová téma 

Multikultúrna výchova sa preto v predmete dejepis pretavuje v jeho konkrétnych témach (viď 

v tematickom pláne alebo osnovách predmetu) počas celého štúdia: 

 

Antický človek – vzdelanosť a kultúra   

Staroveké Grécko a jeho kultúrne dedičstvo  

Kresťanstvo – most k stredoveku 

Stredoveký človek 

Kultúra stredoveku 

Život našich predkov 



 

 

Slováci v Uhorsku 

Etnický obraz Uhorska 

Obchod a demografia v Uhorsku 

Objavitelia a objavení 

Europeizácia východu 

Moderná kolonizácia 

a iné. 

 

Regionálna výchova 

 Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s 

prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá 

živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. 

 Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady 

na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového 

umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť je zameraná 

na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – 

na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde žijem; 

škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím 

sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), 

povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr. 

ekonomika) a pod.  

 

Osobný a sociálny rozvoj 

Prostredníctvom prierezovej témy Osobný a sociálny rozvoj učíme žiakov uplatňovať 

svoje práva, ale zároveň rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,  podporovať svojím 

obsahom prevenciu sociálno-patologických javov, čo docieľujeme predovšetkým 

názornosťou na prezentácii špecifických historických javov (svetové vojny, vojnové konflikty). 

Zároveň prostredníctvom diskusií a riadených rozhovorov apelujeme na  pestovanie 

kvalitných medziľudských vzťahov a správneho osobnostného rozvoja žiaka. 

 

Mediálna výchova 

Začlenením prierezovej témy Mediálna výchova do obsahovej štruktúry predmetu 

dejepisu pestujeme v žiakoch základnú mediálnu kompetenciu, počnúc správnym 

selektovaním získaných informácií (médiá, odborná i populárno-náučná literatúra) a končiac 

aplikovaním získaných vedomostí prostredníctvom moderných komunikačných 

a informačných technológií. Dbáme preto na dôkladnú analytickú prácu s rôznymi 



 

 

historickými alebo odbornými dokumentmi (periodiká, odborná literatúra) a informačnými 

médiami (tlač, televízia, internet). 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Pri aplikovaní prierezovej témy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  do predmetu 

dejepis sme brali ohľad predovšetkým na nutnosť správnej komunikácie   (v zásadách 

špecifickej historickej terminológie), schopnosť presnej argumentácie (pri rôznych historicko-

spoločenských javoch) a riešenia problémových úloh žiakov. Zároveň apelujeme na to, aby 

sa žiaci naučili prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných 

a komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti ako vytvorenie základných písomností 

osobnej agendy v elektronickej podobe, kultivovanú prezentáciu svojich produktov či názorov 

a využívanie rôznych typov prezentácií. Ciele prierezovej témy docieľujeme predovšetkým 

zadávaním rôznych projektových úloh s možnosťou prezentácie výsledkov žiaka alebo 

žiackeho kolektívu.    

     

4. Požiadavky na výstup 
 

Požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov (viď nižšie). 

 

5. Metódy a formy práce  
  

Pri výučbe predmetu dejepis je používaná celá škála najrôznejších vyučovacích 

metód a organizačných foriem (ich praktické využitie a prípadná kombinácia závisí od 

výchovno-vzdelávacieho cieľa konkrétnej vyučovacej hodiny). Popri používaní štandardných 

metód kognitívneho charakteru (výklad, vysvetľovanie, prednáška, práca s textom, analýza, 

intepretácia, hľadanie súvislostí a pod.) sa kladie do popredia aj výchovno-vzdelávacia 

funkcia participatívnych (dialóg, diskusia, situačné metódy, brainstorming a pod.) 

a inovatívnych metód (predovšetkým práca s počítačom ako súčasť rozvíjania 

medzipredmetových vzťahov). 

Organizačné formy sú uplatňované v závislosti od výchovno-vzdelávacieho cieľa 

konkrétnej hodiny (ide teda najčastejšie o zmiešaný typ vyučovacej hodiny). Popri 

štandardnej forme výučby v podobe frontálneho vyučovania sú pri hodinách dejepisu 

využívané aj zásady tzv. problémového vyučovania, ktoré korešponduje s koncepciou 

tvorivo-humanistickej výchovy. V záujme posilnenia interpersonálnych vzťahov a sociálnej 

komunikácie je ďalej používaný aj skupinový a kooperatívny typ vyučovania.  

Výučba dejepisu sa vyhýba transmisívnemu prevedeniu, na hodinách sú uplatňované 

postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny prístup žiakov v procese hľadania, 



 

 

objavovania a vytvárania poznatkov z uplynulých období (prevažne z vedomostí na 

základnej škole). Je uplatňovaná žiakova vlastná činnosť, ktorá môže byť individuálna alebo 

kolektívna (kooperatívna) a ktorá v súlade so skúsenosťami a pod vedením vyučujúceho 

umožňuje získavať nové poznatky s radosťou z procesu poznávania. Vytvárame možnosti na 

prácu v malých vzájomne prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu v rámci celej 

triedy.  

 

6. Učebné zdroje 

  

Okrem učebníc je významným prostriedkom na realizáciu vyučovania dejepisu súbor 

primeraných školských historických prameňov, historické mapy ako aj iné názorné učebné 

prostriedky (vystrihnuté články z novín a časopisov, karikatúry, grafy a pod.). 

Moderná výučba dejepisu ráta aj s používaním počítača (prezentácie v Power Pointe) 

a internetu (ako jedného zo zdrojov najrôznejších informácií s dejepisnou problematikou).  

V predmete dejepis preto používame pestrú škálu materiálno-technických (vizuálne 

/televízia, dataprojektor/, auditívnych /repro súprava/, audio-vizuálnych a didaktických 

prostriedkov). 

 

Učebnicové zdroje: 

Dejepis pre 1. ročník gymnázií  

Dejepis pre 2. ročník gymnázií (svetové, národné dejiny)  

Dejepis pre 3. ročník gymnázií (svetové a národné dejiny)  

KAMENICKÝ, M. a kol. 2003. Lexikón svetových dejín. Bratislava : SPN, 2003. ISBN 80-10-

00001-9.  

ŠKVARNA, D. a kol. 2006. Lexikón slovenských dejín. Bratislava : SPN, 2006. ISBN 80-10-

00872-9. 

 

Odborná literatúra (zdroje informácií): 

DVOŘÁK, Pavel. 2005. Stopy dávnej minulosti 4. Budmerice : Rak, 2005. ISBN 80-85501-

29-5. 

DVOŘÁK, Pavel. 2009. Stopy dávnej minulosti 5. Budmerice : Rak, 2009. ISBN 978-80-

85501-43-8. 

DVOŘÁK, Pavel. 2010. Stopy dávnej minulosti 1. Budmerice : Rak, 2010. ISBN 978-80-

85501-48-3. 

DVOŘÁK, Pavel. 2010. Stopy dávnej minulosti 2. Budmerice : Rak, 2010. ISBN 978-80-

85501-49-0. 



 

 

DVOŘÁK, Pavel. 2013. Stopy dávnej minulosti 3. Budmerice : Rak, 2013. ISBN 978-80-

85501-59-9. 

DVOŘÁK, Pavel. 2013. Stopy dávnej minulosti 6. Budmerice : Rak, 2013. ISBN 978-80-

85501-58-2. 

DVOŘÁK, Pavel. 2014. Stopy dávnej minulosti 7. Budmerice : Rak, 2014. ISBN 978-80-

85501-61-2. 

JOCKENHÖVEL, Albrecht. 2012 - 2014. Dějiny světa I. - VI. Praha : Vyšehrad, 2012 - 2014. 

KOVÁČ, D. 2006. Dejiny Slovenska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-

710-6268-5.  

KUČERA, Matúš. 2008. Slovenské dejiny I. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008. 

ISBN 978-80-89222-58-2. 

LE GOFF, J. 1991. Kultura středověké Evropy. Praha : Odeon, 1991. ISBN 80-207-0206-7. 

LETZ, Róbert. 2010. Slovenské dejiny IV. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010. 

ISBN 978-80-81190-28-5. 

LETZ, Róbert. 2012. Slovenské dejiny V. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2012. 

ISBN 978-80-81190-55-1. 

PODOLAN, Peter - VIRŠINSKÁ, Miriam. 2014. Slovenské dejiny III. Bratislava : Literárne 

informačné centrum, 2014. ISBN 978-80-81190-81-0. 

a iné 

 

 Odborné časopisy (zdroje informácií):  

Acheron 

Historická revue 

Historický časopis 

Pamiatky a múzeá 

a iné 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 Hodnotenie predmetu vychádza z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl a je v súlade s platnými učebnými osnovami a cieľmi 

predmetu. 

 Žiak je z predmetu dejepis klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu školského 

polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý určuje Školský poriadok Súkromného 

konzervatória PinkHarmonyAcademy vo Zvolene a získal minimálne 3 známky (povinnosťou 

žiaka je byť klasifikovaný známkou z didaktického testu z tematického celku, z výstupu 

formou prezentácie PowerPoint a ústnej odpovede). 



 

 

 

Študent má preukázať svoje vedomosti o stanovenom pojme, fakte, definícii, 

historickom jave alebo historickom procese. Má vedieť klasifikovať historické udalosti, 

porovnať dva historické javy alebo procesy alebo viac historických javov a procesov, určiť 

príčiny alebo dôsledky jedného, dvoch alebo viacerých historických javov alebo procesov a 

pod. Okrem toho má študent kriticky posúdiť uvedené historické obsahy, preukázať 

schopnosti zovšeobecňovania a zaujať hodnotiace postoje k minulosti. 

 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov z dejepisu sa využívajú konkrétne a objektívne 

postupy kontroly a hodnotenia. 

 

1. Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej odpovede 

osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov ŠkVP. Po 

ústnej odpovedi je žiakovi známka oznámená ihneď.  

 

2. Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha formou: 

 

a) Písomné práce a didaktické testy 

 

Úroveň vedomostí a nadobudnutých zručností jednotlivých tematických celkov zisťuje 

didaktický test (resp. písomná práca).  

Žiaci sú klasifikovaní známkou, dodržiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia 

písomných prác a didaktických testov: 

 

100% - 90% …………… výborný 

89% - 75% …………….. chválitebný 

74% - 55% …………….. dobrý 

54% - 35%…………...… dostatočný 

34% - 0%………………. nedostatočný 

 

Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu do 10 dní. Ak 

žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z písomných prác, učiteľ môže dať žiakovi 

na napísanie tejto práce náhradný termín (najčastejšie na najbližšej vyučovacej hodine). 

 

b) Čiastkové previerky 

 



 

 

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie testy, úlohy, cvičenia 

a čiastkové previerky (tzv. „Zábehy“) a podľa vlastnej potreby hodnotiť kognitívne a 

interpretačné schopnosti alebo odborné systematizujúce vedomosti žiaka v časovom limite 

10 - 20 minút. 

Čiastkové previerky („Zábehy“) sú zadávané pravidelne a sú založené na binárnom 

systéme získavania čiernych (zlých, ●) a bielych (dobrých, ○) bodov. Po získaní piatich 

bodov sa hodnoty bodov sumarizujú nasledovne:  

 

Výborný - ○○○○○ 

Chválitebný - ○○○○● 

Dobrý - ○○○●● 

Dostatočný - ○○●●● 

Nedostatočný - ○●●●●/●●●●● 

 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje: 

- aktívnu účasť na hodinách; 

- pripravenosť na vyučovanie; 

- nosenie pomôcok; 

- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg a argumentovať; 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kritické myslenie; 

- schopnosť komunikovať; 

- adekvátny spôsob hodnotenia historického javu. 

 

Učebné osnovy predmetu dejepis sú totožné 

so vzdelávacím štandardom ŠVP pre dejepis 

 
  



 

 

3. 2  Geografia  

 
Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby Spolu 129 hodín 
Kód a názov študijného odboru -  zameranie 7902 J 77 gymnázium – šport 
Ročník  1. – 4. 
Stupeň vzdelania ISCED 3A 
Forma štúdia Denná 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti 

planéty Zem. Nadväzuje na učivo základnej školy. Pomáha správne chápať podstatu javov a 

procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená 

existencia života. Štúdium geografie umožňuje žiakom spoznávať krajinu v celej svojej 

komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu porozumieť vzťahom medzi jednotlivými zložkami 

a prvkami krajiny a chápať ich silnú vzájomnú previazanosť.  

Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými podkladmi v 

tlačenej a digitálnej podobe. Tú dopĺňajú schopnosti žiakov vyhľadať, analyzovať, správne 

interpretovať a vhodne využívať informácie prezentované v rôznych grafických podobách 

(schémy, grafy, tabuľky, vekové pyramídy, diagramy, kartogramy, kartodiagramy a i.). Žiaci 

poznajú dôveryhodné informačné zdroje, vedia sa dobre orientovať v dostupných 

databázach štatistických údajov a identifikovať v nich dôležité fakty a kľúčové skutočnosti.  

Dôkladné poznanie Zeme je nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na 

Zemi je osobité. Od iných sa odlišuje typickým podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj 

obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života. Tolerancia žiakov k inakosti 

predpokladá pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. 

Vyžaduje úctu k princípom demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže 

viesť k vojnovým konfliktom a globálnym katastrofám. Geografia zohráva v tomto smere 

nezastupiteľnú úlohu. Zdôrazňuje súvislosti a často komplikovanú prepojenosť príčin s 

dôsledkami. Formuje osobnosť mladého človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj 

zvláštnosti opisovaných regiónov, ktoré porovnáva so Slovenskom, pričom poukazuje na 

jeho osobitosť v kontexte Európy, či sveta. 

 

 

 

 

 



 

 

Cieľ predmetu 

 

Žiaci  

 využívajú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe ako základný zdroj 

geografických informácií,  

 správne a presne interpretujú informácie o krajine v rôznych formách (grafy, tabuľky, 

schémy, diagramy, fotografie, filmy a i.),  

 vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine z 

rôznych informačných zdrojov,  

 zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok v rôznych častiach Zeme a ich vplyv 

na život človeka,  

 rozumejú podstate rozmanitosti ľudskej spoločnosti a jej variabilným prejavom,  

 zaujmú postoj k najvážnejším otázkam existencie ľudstva na Zemi a ponúknu vhodné 

riešenia,  

 interpretujú zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a 

socioekonomických zložiek,  

 komplexne posúdia perspektívy rozvoja jednotlivých regiónov.  

 

 

Vo vyučovaní geografie v gymnáziu sa všetky aktivity odvíjajú od hlavného cieľa – 

zvládnutia a správneho využitia nadobudnutých geografických poznatkov a zručností v praxi. 

Žiaci majú po skončení štúdia tohto učebného predmetu dokázať aplikovať a hodnotiť 

geografické informácie, čo znamená informácie získané z máp, literatúry, médií, osobných 

skúseností z regiónu alebo z iných oblastí sveta.  Výsledkom bude, že žiaci dokážu 

rozpoznať možnosti a spôsoby uplatnenia informácií geografického rázu v bežnom živote, 

napríklad a analyzovať obsah mapy, orientovať sa podľa nej, získavať informácie z 

diagramov, schém či tabuliek s geografickou tematikou a i. Orientovať sa v aktuálnych 

situáciách vo svete a na Slovensku. Hodnotiť javy a fakty (vzniknuté v prírode alebo 

zapríčinené človekom). V jednotlivých regiónoch Zeme dokázať posúdiť súčasnú politickú 

a ekonomickú situáciu.  

Príkladov uplatnenia poznatkov a najmä zručností geografického rázu po ukončení 

štúdia geografie v gymnáziu je v bežnom živote mnoho. A práve to je „globálnym“ cieľom 

výučby geografie – v čo najširšej miere uplatniť nadobudnuté poznatky a kompetencie. 

 

Jednotlivé čiastkové kompetencie možno zhrnúť do viacerých tematických okruhov 

 



 

 

- Rozvíjanie kompetencie pracovať s informáciami sa deje prostredníctvom analýzy 

a interpretácie rozsiahleho súboru vstupných faktografických informácií, ktoré žiak dokáže 

sám získať a ich transformovať  do hodnotiacich a sumarizujúcich výstupov. Schopnosť 

pracovať s týmito výstupmi v podobe tematických máp, tabuliek, schém, diagramov 

a blokdiagramov. Zároveň sa tým rozvíja aj čitateľská gramotnosť a to čítanie nesúvislých 

textov. Cieľom je naučiť pracovať a interpretovať údaje.   

- Praktické zvládnutie riešenia problémových situácií vyžadujúcich analýzu 

kartografického materiálu najrôznorodejšej povahy (aj v digitálnej forme, vrátane práce 

s GPS je súčasťou rozvíjania kompetencie riešiť problémy v prepojení na digitálnu 

kompetenciu. Používať informačné a komunikačné technológie sú neoddeliteľnou 

súčasťou vyučovanie pri tvorbe projektov, ale aj pri úlohách z regionálnej geografie sveta. 

- Aplikovať poznatky o zákonitostiach premien geografickej krajiny pri posudzovaní 

perspektív vybratých regiónov. Navrhovať a hodnotiť alternatívne postupy pri scenároch 

ich rozvoja. Praktický význam geografie spočíva v tom, že pomáha modelovať aj 

pracovné možnosti – modelová cestovná kancelária, rozvoj regiónu, prezentácia 

vlastného regiónu. 

- Pochopenie globálnych trendov vývoja spoločnosti na Zemi a uplatnenie zručnosti na 

využitie týchto poznatkov pri profesijných aktivitách (ďalšie štúdium, podnikanie a i.). 

- Racionálne zhodnotenie dosahov ľudskej činnosti na životné prostredie a budovanie 

postojov, ktoré sú v súlade s optimalizáciou využitia krajiny pri minimálnych zásahoch do 

prírody (udržateľný rozvoj). 

- Viesť žiakov k vnímaniu odlišností medzi jednotlivými, národmi, kultúrami a 

náboženstvami a v konečnom dôsledku k odmietavému postoju k intolerancii, xenofóbii 

a násiliu. 

- Spoznávanie kultúr a zvykov obyvateľov rôznych štátov sveta, ktoré vedie k akceptácii 

ich spôsobu života.  

- Komunikatívnu kompetenciu – využívaním samostatných prejavov žiakov a používaním 

správnej geografickej terminológie. 

 

Výsledkom rozvíjania kompetencií je získanie geografickej gramotnosti, ktorá 

predstavuje systém poznatkov prírodných, socio–ekonomických podmienok a faktorov života 

spoločnosti (v globálnych aj regionálnych rozmeroch). Geografia prehlbuje orientáciu 

v dnešnom svete.  

Obsah geografického vzdelávania v gymnáziách úzko nadväzuje na geografické 

vyučovanie v základných školách, preto sa očakáva ovládanie geografických pojmov 

a najmä názvov (osvojených počas výučby geografie v základných školách).  



 

 

Vychádza z obsahu základných tém geografie – fyzickej, humánnej aj regionálnej, ale 

dôraz sa kladie na prepojenie tém a komplexné hodnotenie geografických javov. Cieľom je 

orientácia vo svete na základe geografickej charakteristiky.  

 

Obsah vzdelávania  

 

Obsah je zameraný tak, aby bolo možné prostredníctvom neho rozvíjať kľúčové 

kompetencie. Okrem samotnej geografie obsahuje aj témy prierezových oblastí: 

multikultúrnej, mediálnej, environmentálnej výchovy, osobnostného asociálneho rozvoja. 

 

Hlavné témy 

- Geografia v praxi 

Možnosti uplatniť geografické informácie v bežnom živote. Charakteristika a význam 

máp. Určenie polohy bodu na Zemi pomocou zemepisných súradníc (v stupňoch). Vysvetliť 

tematický obsah mapy. Praktické využitie systémov GPS. Návod na analýzu diagramov, 

schém a tabuliek a ich geografického obsahu. Zhotovenie diagramov, tabuliek a i. z 

podkladových údajov. Práca s tematickými mapami a ich konštrukcia.  

 

- Planéta Zem  

Globálna charakteristika vlastností Zeme z planetárneho hľadiska a jej dôsledkov, 

ktoré sú základnou príčinou mnohých prírodných procesov.  

 

- Príroda Zeme 

Interpretácia základných prírodných zákonitostí pri analýze atmosféry, hydrosféry, 

litosféry, biosféry, pedosféry s dosahom na humánnogeografickú sféru. Charakteristika 

základných pojmov a zdôraznenie ich vzájomného pôsobenia pri utváraní typov krajiny na 

Zemi. Zhodnotenie ich vplyvu na život a jeho kvalitu.  

 

- Človek a spoločnosť – aplikácia poznatkov na svetadiely a Slovensko 

Identifikácia prvkov krajiny na Zemi (jej zložiek) a väzieb medzi nimi s dôrazom na 

humánnogeografické javy.  

Poukázanie na rozmanitosť ľudstva podľa jazykov a náboženstiev, kultúrnych 

zvyklostí s dôrazom na toleranciu, porozumenie a mierové spolužitie medzi nimi. 

Charakteristika prirodzeného a mechanického pohybu obyvateľstva. Zhodnotenie príčin 

nerovnomerného zaľudnenia súše Zeme a prejavov ľudskej činnosti (napr. sídla, priemysel, 

doprava). Porovnanie podmienok na život a prácu v rôznych regiónoch Zeme a na 

Slovensku. Analýza zásahov človeka do prírody Zeme a upozornenie na tie s negatívnym 



 

 

dosahom pre budúce generácie. Námety na možnosti odstránenia a minimalizáciu 

záporných javov. Charakteristika možností, foriem, druhov a oblastí cestovného ruchu vo 

svete a na Slovensku. Potenciál, opis a význam kultúrnohistorických pamiatok, veľkých 

športových udalostí či pútí.  

 

- Regionálna geografia sveta a Slovenska  

- Človek v krajine a jej ochrana 

Analýza súčasného stavu a tendencií vyčerpávania surovinových zdrojov. Príčiny a dôsledky 

znečisťovania prírodných zložiek krajiny a globálne dopady činnosti človeka na ekosystémy 

Zeme. Pozitívne príklady medzinárodnej spolupráce pri odstraňovaní týchto nežiaducich 

javov.  

 

 

 

Obsah predmetu  

„Učebné osnovy predmetu geografia sú totožné 

so vzdelávacím štandardom ŠVPpre geografiu“ 

Tematické celky a počty plánovaných vyučovacích hodín v ročníkoch: 

 

1. ročník (33 hodín) 

Geografia v praxi 

Mapovanie Zeme 

Planéta Zem 

Atmosféra 

Hydrsféra 

Litosféra 

Biosféra a pedosféra 

 

2. ročník (33 hodín) 

Geografia sveta (Európa) 

Zmeny na politickej mape Zeme. 

Geografia obyvateľstva a sídiel. 

Regionálna geografia. 

 

3. ročník (33 hodín) 

Geografia sveta (Ázia, Afrika, Amerika, Austrália a Oceánia) 

Ochrana prírody a krajiny. 

Geografia cestovného ruchu a zahraničný obchod. 



 

 

 

4. ročník (30 hodín) 

Geografia Slovenska 

Fyzickogeografické pomery Slovenska. 

Humánnogeografické pomery Slovenska. 

Regióny Slovenska. 

 

 

 

Požiadavky na výstup 

 

Produkt ročníka (výstup) je mapa tvarov zemského povrchu a ročníková práca, ktorú 

na zadanú tému študent sám vypracuje a v rámci ročníkovej minikonferencie určeným 

spôsobom odprezentuje.  

 

 

Metódy a formy práce 

 

Vo vyučovaní predmetu geografia sa budú podľa možnosti čo najviac využívať 

moderné didaktické formy, metódy a prostriedky, ktoré okrem maximálnej názornosti, 

podporujú samostatnosť a kreatívnosť žiakov pri práci s informáciami a rozvíjajú schopnosť 

aplikovať poznatky. Budú sa vyžívať slovné metódy, a najmä názorno – demonštračné 

a praktické metódy, v maximálnej možnej miere informačno – komunikačné technológie 

(práca s internetom, štatistické spracovanie údajov, príprava a prezentovanie projektov), 

diskusia, skupinové vyučovanie, problémové vyučovanie, orientácia na mape, riešenie 

geografických problémov. Súčasťou vyučovacieho procesu bude aj exkurzia a vychádzka do 

prírody – miestna krajina, jaskyne, príp. Vysoké Tatry. 

Základné otázky v geografii 

- Čím je to zaujímavé? 

- Kde to je? 

- Ako to vyzerá? 

- Ako tam žijú ľudia? 

 

 

Učebné zdroje 

- BIZUBOVÁ, M. 2008. Geografia pre 1. ročník gymnázií. Bratislava : Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 2008. 96 s. ISBN 9788010014293. 

- MIČIAN, Ľ. 1997. Geografia pre 1. ročník gymnázií (1. diel). Bratislava : Made Trade, 

s.r.o – Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 95 s. ISBN 8008026022. 



 

 

- MLÁDEK, J. 2006. Geografia pre 1. ročník gymnázií (2. diel). Bratislava : Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 2006. 109 s. ISBN 8010007676. 

- TOLMÁČI, L. 2009. Geografia pre 2. ročník gymnázií. Harmanec : Vojenský 

kartografický ústav, 2009. 112 s. ISBN 9788080425807.  

- TOLMÁČI, L. a kol. 2011. Geografia pre 3. ročník gymnázií. Harmanec : Vojenský 

kartografický ústav, 2011. 119 s. ISBN 9788080426101.  

- ZUBRICKÝ, G. 2009. Geografia štátov sveta. Bratislava : Mapa Slovakia Plus, s.r.o., 

2009. 256 s. ISBN 978 80 8067 227 0. 

- ČEMAN,R. 2005. Zemepisný atlas. Slovenská republika. Bratislava : Mapa Slovakia, 

s.r.o., 2005. 96 s. ISBN 80-8067-138-9. 

- ČEMAN, R. 2006. Zemepisný atlas. Svet. Bratislava : Mapa Slovakia, s.r.o., 2006. 

256 s. ISBN 80-8067-159-1. 

 

Hodnotenie predmetu : Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl, sú v súlade splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov. 

 

 

Prostriedky hodnotenia 

- Praktické zručnosti 

- hodnotenie, 

- tvorba projektu, 

- prezentačné zručnosti 

- ústne skúšanie 

- systematizácia učiva 

- individuálne skúšanie 

 

 

 

 

  



 

 

3. 3 Občianska náuka 

 
 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby spolu 93 hodín  

Ročník  3. - 4. 

Kód a názov študijného odboru -  zameranie 7902 J 77  - gymnázium - šport 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

Charakteristika predmetu 

 
Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojim obsahom pomáhal žiakom 

orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov 

a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí 

a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných 

situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických 

inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. 

Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú 

i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej 

spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii 

a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným 

kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité 

laboratórium ľudského myslenia. 

 

Cieľ predmetu 

 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: 

● sociálnych a personálnych; 

● spoločenských a občianskych; 

● iniciatívnosť a podnikavosť; 

● schopnosť naučiť sa učiť. 

 

Vedie žiaka k: 

 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti;  

 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí;  



 

 

 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu;  

 akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí; 

 orientácii v politických, právnych a ekonomických faktov tvoriacich rámec 

každodenného života;  

 aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 

rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie;  

 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy;  

 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy;  

 osvojovaniu si základov ekonomickej gramotnosti, dôležitej na orientáciu v zložitých 

podmienkach modernej trhovej ekonomiky a k orientovaniu a rozhodovaniu sa v rôznych 

situáciách na trhu; 

 získaniu základných vedomostí o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu 

práce, ktoré mu umožnia základnú orientáciu o uplatnení sa na pracovnom trhu aj 

v medzinárodnom meradle; 

 zvládnutiu základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie; 

 prezentovaniu filozofie a jej dejín ako určité laboratórium ľudského myslenia a výkony 

jednotlivých filozofov ako inšpirujúcu ukážku toho, ako sa ľudské myslenie rodilo, v čase 

menilo a precizovalo v strete s inými myšlienkovými platformami;  

 uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných 

myšlienok, citov, názorov a postojov;  

 prezentovaniu samostatnej odbornej práce prostredníctvom IKT; 

 plánovaniu svojej aktivity v zásadách pedagógom stanovených postupov; 

 aplikovaniu získaných vedomostí do samostatnej odbornej práce; 

 kritickému zhodnoteniu výsledkov vlastnej práce; 

 efektívnej komunikácii s pedagógmi a spolužiakmi; 

 samostatnému vyhľadávaniu a spracovávaniu informácií;  

 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 

 vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne primárne a sekundárne 

pramene spoločenského a spoločenskovedného charakteru,  

 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského 

spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky 

konania. 

 

 

 

 



 

 

Obsah vzdelávania 

 

Predmet oboznamuje  žiakov s vybranými poznatkami z oblasti psychológie, 

sociológie, politológie, práva, ekonómie, sveta práce a filozofie, ktoré ich vedú k poznávaniu 

seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnych a ekonomických 

vzťahov medzi jednotlivcov a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom 

a intelektuálnom rozvoji žiakov. 

 

3. ročník 

2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne 

 

Tematické celky  a  časová dotácia 

Vzdelávací štandard 

Človek ako jedinec     8. hod 

Podstata ľudskej psychiky 

 psychika  

 vnímanie/ pozorovanie/ pamäť/ myslenie  

Osobnosť človeka 

 osobnosť  

 temperament 

 schopnosti 

 motívy a postoje 

 učenie 

Psychológia v každodennom živote 

 duševná hygiena  

 zdravie a stres 

 Predštartové stavy a stres 

 Psychické procesy a šport 

 Psychycké a emočné predpoklady športu ( elán, zaujatie, sústredenie, súťaživosť   

Človek a spoločnosť 9.hod- 

Proces socializácie 

 socializácia  

 sociálne vzťahy 

 sociálne skupiny 

 sociálne roly 

 sociálne pozície  



 

 

 medziľudská komunikácia 

Sociálne procesy  

rodina  

 funkcie rodiny  

 typy rodín 

 škola 

 rola žiaka  

 rola učiteľa  

 práva a povinnosti v škole  

 školská samospráva  

 voľný čas 

 záujmy 

 spoločenské organizácie a inštitúcie 

Sociálne fenomény  

 normy správania 

 deviácie 

 sociálne problémy (kriminalita, extrémizmus) 

 

Občan a štát    13. Hod. 

Štát  

 znaky štátu  

 formy štátu  

 právny štát  

 Ústava SR  

Demokracia 

 princípy  

 politický systém  

 voľby 

 volebné systémy 

Ľudské práva  

 ľudské práva  

 dokumenty 

 systém ochrany ľudských práv 

 práva dieťaťa 

 

Občan a právo   11. Hod. 



 

 

Právo 

 normy 

 morálka 

 právo 

Právo v každodennom živote Právne postavenie športovca v Slovenskej republike 

 právny systém športovec ako zamestnanec a ako podnikateľ 

 občianske právo (spôsobilosť na právne úkony, práva spotrebiteľa) 

 rodinné právo (podmienky uzavretia manželstva) 

 trestné právo (deliktuálna spôsobilosť) 

Orgány ochrany práva  

 advokácia  

 prokuratúra  

 notariáty 

 

Základné ekonomické problémy a ich riešenie 2.hod. 

 problém vzácnosti,  

 základné ekonomické otázky 

 príkazová ekonomika 

 trhová ekonomika 

 národná ekonomika  

 

Trhový mechanizmus3.hod. 

Eekonomický kolobeh  
 základné funkcie a úlohy trhu,  

 typy trhov 

 

Správanie spotrebiteľov a výrobcov 
 dopyt 

 ponuka 

 

Trhová rovnováha 
 proces tvorby cien  

 trhová konkurencia 

 

Trh práce2 hod 

trh práce 
            športovec a európsky ( svetový ) trh  
 ponuka práce  



 

 

 cena práce - mzda a jej formy 

 

mobilita práce 
 pracovný trh v EÚ  

 globalizácia pracovného trhu  

 

Nezamestnanosť a  jej sociálno-ekonomický dopad2 hod 

nezamestnanosť 
 formy nezamestnanosti 

 

úrad práce  
 ďalšie inštitúcie riešiace problém nezamestnanosti  

 hmotné zabezpečenie v nezamestnanosti 

Svet práce8 hod 

práca 
 povolanie 

 zamestnanie 

vzdelávanie   

 príprava na výber povolania - kariérne  poradenstvo 

 práca s profesijnými informáciami 

písomné materiály uchádzača o zamestnanie 

 žiadosť o prijatie do zamestnania 

 motivačný list   

 prihláška na štúdium 

 profesijný životopis 

vstup na trh práce 

 pracovný pomer - vznik, zmena a zánik  

 pracovná zmluva – náležitosti pracovnej zmluvy, skúšobná doba  

samostatná zárobková činnosť 

 poradenské služby pre začínajúcich podnikateľov 

 živnostenské podnikanie 

 zakladanie živnosti 

 

Úloha peňazí a finančných inštitúcií5 hod 

peniaze 
 funkcie a formy peňazí  

 euro v SR 

finančné inštitúcie 



 

 

 banky 

 bankový účet 

 poisťovne  

 produkty poisťovní 

daňová sústava 
 dane  

 daňové úrady  

 daňové a odvodové povinnosti Aktualizácia učiva3 hod. 

4. ročník 

1 hodiny týždenne, spolu 30 hodín ročne 

 

 Čo je filozofia a k čomu je dobrá15 hod. 

identifikovať v texte znaky mytologického a filozofického uvažovania,  
 
vysvetliť ich principiálnu odlišnosť, 
  
odlíšiť na základe rozlišovacích znakov filozofické otázky od bežných otázok,  
 
formulovať (na príklade filozofického textu) otázku, ktorú tento text rieši,  
zaradiť ju k filozofickej disciplíne,  
 
zhodnotiť, ktoré z funkcií filozofie nadobúdajú v kontexte súčasnej spoločnosti najväčšiu 
váhu,  
 
prezentovať príklady, ako filozofia vstupuje do našej každodennosti a ovplyvňuje bežné 
ľudské životy, 
 
vymedziť základné identifikačné znaky filozofie, vedy, náboženstva, umenia a ideológie 
a základné diferencie, ktoré odlišujú filozofiu od uvedených významových útvarov, 
  
identifikovať prvky filozofickej reflexie, vedeckého vyjadrovania, náboženského 
presvedčenia, umeleckej tvorby a prípadných prvkov ideológie v textoch, ktoré obsahujú 
viacero týchto zložiek, 
 

      dokumentovať príklady plodnej spolupráce filozofie a špeciálnych vied, resp. filozofie a   

umenia,  

     určiť, ktoré etické a sociálne hodnoty hrajú kľúčovú rolu v relevantných etických a 

sociálno-politických doktrínach (eudaimonizmus, deontologizmus, liberalizmus, socializmus) 

 

Filozofický spôsob osvojovania si sveta15 hod. 

 
zaujať stanovisko k námietkam nabádajúcim k opatrnosti voči sociálnym utópiám, najmä v 

prípade, ak ašpirujú na svoje uskutočnenie,  

 

vysvetliť rozdiel medzi sociálnou utópiou a otvorenou spoločnosťou,  

 



 

 

určiť podstatu zmluvných koncepcií vzniku spoločnosti (štátu),  

 

odhaliť možné súvislosti medzi karteziánskym dualizmom a vyhrocovaním vzťahov človeka a 

prírody v rámci euroatlantického civilizačného okruhu,  

 

nájsť príklady kolíznych vzťahov medzi technologickým rozvojom a morálkou,  

rozlíšiť pozitívny a negatívny vplyv médií na človeka (a spoločnosť),  

 

posúdiť negatívne prejavy a dôsledky inštrumentálnej racionality a jednostrannej orientácie 

západnej civilizácie na kritérium ekonomickej efektívnosti na jednotlivé sféry života človeka a 

spoločnosti, 

 

 porovnať na konkrétnych príkladoch textov z dejín filozofie 

odlišnosť prístupov v otázke vzťahu k bohu v teizme, deizme,  

predstaviť základné stratégie filozofie navrhované k dosahovaniu pravdivého 

(nepochybného) poznania a konfrontovať ich s argumentačnou bázou filozofických prístupov, 

ktoré uvedený nárok spochybňujú,  

uplatniť zásady vedenia filozofického dialógu v modelovom strete zástancov jedného i 

druhého názorového stanoviska,  

ilustrovať (prostredníctvom filozofických textov) rôzne návody na dobre prežitý život,  

rozlíšiť medzi legitímnym a nelegitímnym obmedzením ľudskej slobody, 

uviesť na konkrétnom príklade rozdiel medzi pozitívnou a negatívnou slobodou,  

vysvetliť príčiny relativizácie alebo naopak absolutizácie hodnôt v dejinách,  

zaujať postoj k chápaniu ľudskej existencie vo filozofii existencializmu,  

napísať jednoduchú filozofickú esej, s využitím znalostí 

 

 

 

 

 

Aktualizácia učiva 

Hodiny určené na aktualizáciu učiva, napr. exkurzia, návšteva súdneho pojednávania, 

beseda so starostom, politikom, aktivistom, advokátom, psychológom, návšteva úradu práce, 

práca s IKT a informáciami a pod. 

 
 
 
 

Požiadavky na výstup 

 
 Človek ako jedinec 

 Vie uviesť ako človek vníma, prežíva a poznáva skutočnosť, seba a druhých ľudí a čo 

vplýva na jeho vnímanie a poznávanie. 

 Vysvetlí prečo a ako sa ľudia odlišujú vo svojich prejavoch správania.  



 

 

 Porovná rôzne metódy učenia, pozná a uplatňuje zásady duševnej hygieny. 

 Identifikuje príčiny stresu a vie uviesť dôsledky stresu. 

 Využíva získané poznatky pri sebapoznávaní, poznávaní druhých ľudí, voľbe 

profesnej orientácie 

 Vie uviesť vhodné spôsoby vyrovnávania sa s náročnými životnými skúsenosťami. 

 

Človek a spoločnosť 

 Uplatňuje spoločensky vhodné spôsoby komunikácie vo formálnych a neformálnych 

vzťahoch.  

 Na príkladoch vie uviesť, k akým dôsledkom môžu viesť predsudky 

a nerešpektovanie kultúrnych odlišností príslušníkov rôznych sociálnych skupín. 

 Vysvetlí rozdiely v jednotlivých typoch rodín pozná práva a povinnosti v škole, na 

príkladoch ilustruje možnosti angažovania sa v školskom prostredí, 

 Vie obhájiť racionálne využívanie voľného času, pozná niektoré spoločenské 

organizácie a inštitúcie vo svojom okolí pracujúce s mládežou, 

 Objasní podstatu niektorých sociálnych problémov súčasnosti a popíše možné 

dopady sociálno-patologického správania na jedinca a spoločnosť. 

 

Občan a štát 

 Rozlišuje a porovnáva historické a súčasné typy štátov (formy vlády). 

 Pozná akú funkciu plní v štáte ústava a ktoré oblasti upravuje. 

 Vysvetlí, prečo je štátna moc v SR rozdelená na tri nezávislé zložky, rozlišuje 

a porovnáva funkcie a úlohy orgánov štátnej moci SR. 

 Charakterizuje podstatu demokracie, odlišuje ju od nedemokratických foriem riadenia.  

 Objasní podstatu a význam politického pluralizmu pre život v štáte.  

 Charakterizuje podstatu komunálnych, parlamentných a prezidentských volieb, 

rozlišuje spôsoby volieb. 

 Vie vymenovať jednotlivé zložky politického systému a pozná ich úlohu. 

 Uvedie príklady, ako môže občan ovplyvňovať spoločenské dianie v obci a v štáte. 

 Pozná okruhy problémov, s ktorými sa môže občan obrátiť na jednotlivé štátne 

inštitúcie, zvláda komunikáciu v styku s úradmi. 

 Pozná dokumenty zakotvujúce ľudské práva, vie vysvetliť systém ochrany 

zabezpečujúci ochranu ľudských práv. 

 Vie zdôvodniť, že nie všetko čo chce má na to aj právo. 

 Pozná a na príkladoch vie uviesť svoje práva i práva iných. 



 

 

 Obhajuje svoje práva, rešpektuje ľudské práva druhých ľudí a osobne sa angažuje 

proti ich porušovaniu. 

 

Občan a právo 

 Vysvetlí rozdielnosť medzi morálnymi a právnymi normami. 

 Charakterizuje právny systém. 

 Uvedie, ktoré štátne orgány vydávajú právne predpisy aj ako a kde sú zverejňované. 

 Rozlišuje zmysel a význam trestného, občianskeho a rodinného práva.  

 Pozná základné práva spotrebiteľa..  

 Vie uviesť podmienky vzniku manželstva. 

 Odôvodní účel sankcií pri porušení právnych noriem. 

 Rozlišuje náplň činnosti  orgánov právnej ochrany, uvedie príklady právnych 

problémov, s ktorými sa môžu občania na nich obrátiť. 

 

Základné ekonomické problémy a ich riešenie  

 Rozumie pojmu vzácnosti. 

 Vie charakterizovať rôzne typy ekonomík z hľadiska ich prístupu k riešeniu 

základných ekonomických otázok a na základe toho charakterizovať ekonomiku SR. 

 
 
 

Trhový mechanizmus 

 

 Vie sa orientovať v problematike fungovania trhového mechanizmu. 

 Chápe správanie sa subjektov trhu a rozhodovanie v rôznych situáciách na trhu. 

 

Trh práce 

 Vie vysvetliť špecifiká trhu práce.  

 Dokáže porovnať záujmy subjektov na trhu práce.  

 Má orientáciu v profesijnom dopyte na slovenskom a európskom trhu práce. 

   

Nezamestnanosť a  jej sociálno-ekonomický dopad 

 Vie identifikovať príčiny vzniku nezamestnanosti. 

 Pozná spôsoby riešenia tohto problému. 

 Vie zaujať stanovisko k funkcii podpory v nezamestnanosti.  

 Dokáže na príkladoch uviesť, ako pomáhajú úrady práce a personálne agentúry. 

Svet práce 



 

 

 Vie kriticky posúdiť svoje zdravotné, osobnostné a kvalifikačné predpoklady k voľbe 

ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie.   

 Dokáže vysvetliť súvislosť medzi dosiahnutým vzdelaním a možnosťami svojho 

osobného profesijného uplatnenia. 

 Je schopný vyhľadať informácie o zamestnaní v rôznych typoch médií. 

 Má zručnosť vypracovať potrebné dokumenty k uchádzaniu sa o prácu (štúdium). 

  Má schopnosť posúdiť výhody a riziká podnikania v porovnaní so zamestnaním. 

 Vie uviesť, ako postupovať pri založení živnosti. 

 

Úloha peňazí a finančných inštitúcií 

 Pozná hodnoty eurových bankoviek a eurových mincí, ochranné znaky 

eurobankoviek. 

 Vie uviesť úlohu bánk a iných finančných inštitúcií ako finančných 

sprostredkovateľov. 

 Má vedomosti o základných bankových produktoch – bežný účet, internetové 

bankovníctvo. 

 Rozlišuje základné typy daní. 

 Pozná spôsob podávania daňového priznania z príjmov.  

 

Filozofia a jej atribúty 

 Uviesť rozdielne znaky filozofie a mýtu. 

 Nájsť v texte znaky mytologického a filozofického uvažovania. 

 Uviesť rozlišovacie znaky, ktoré odlišujú filozofické otázky od bežných otázok. 

 Na základe filozofického textu sformulovať otázku, ktorú tento text rieši a zaradiť ju do 

filozofickej disciplíny.  

 Sformulovať vlastné stanovisko k filozofickému textu a postaviť vlastnú otázku, na 

základe inšpirácie filozofickým textom. 

 Uviesť základné identifikačné znaky filozofie, vedy, náboženstva, umenia a ideológie 

a základné diferencie, ktoré odlišujú filozofiu od uvedených významových útvarov. 

 Identifikovať prvky filozofickej reflexie, vedeckého vyjadrovania, náboženského 

presvedčenia, umeleckej tvorby a prípadných ideologizmov v textoch, ktoré obsahujú viacero 

týchto zložiek. 

 

Dejinno-filozofický exkurz 



 

 

 Charakterizovať spoločné črty vlastné Západnej filozofii ako celku a uviesť odlišnosti, 

ktoré ju odlišujú od filozofického myslenia spätého s inými kultúrnymi, resp. civilizačnými 

okruhmi. 

 Uviesť, ktoré témy resp. problémy sú ťažiskové pre jednotlivé obdobia dejín filozofie. 

 Vysvetliť príčiny zmien ťažiskových tém a problémov filozofického myslenia. 

 Interpretovať dejiny filozofického myslenia ako proces vykazujúci dva rozhodujúce 

kvalitatívne posuny:  

 ako prechod od skúmania sveta k skúmaniu subjektu, ktorý o svete niečo vypovedá, 

 ako prechod od „myslenia o svete“ k analýze jazyka, v ktorom svet myslíme a 

vyjadrujeme. 

 Identifikovať a analyzovať problémy, otázky a spory, ktoré zohrávali úlohu 

kryštalizačného jadra filozofických diskusií a polemík v rámci každej z uvedených 

myšlienkových domén. 

 Charakterizovať stanoviská uvedených filozofov k ich riešeniu. 

 Porovnať alternatívne riešenia uvedených problémov a zaujať k nim vlastné 

stanovisko. 

 

Religionistika 

 Rozlíšiť medzi jednotlivými prvkami náboženstva a vie vysvetliť ich význam. 

 Určiť základné identifikačné znaky svetových náboženstiev.  

 Identifikovať prejavy náboženskej neznášanlivosti.  

 Rozoznať prejavy sektárskeho myslenia. 

 

Metódy a formy práce 

 
V procese vyučovania sa budú využívať metódy, ktoré pomôžu prekonávať 

transmisívnu výučbu náuky o spoločnosti, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov 

v hotovej podobe prevažne 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 spolužiakmi v kooperatívnom učení. 

Vo zvýšenej miere sa budú uplatňovať: rozhovor (Sokratovský, heuristický), beseda, 

dramatizácia, metódy rekonštrukčného typu, samostatné projekty, riešenie problémov, 

metódy situačné, metódy inscenačné, didaktické hry skupinové a kooperatívne vyučovanie, 

partnerské vyučovanie, individuálna a individualizované vyučovanie, samostatná práca 

žiakov, kritické myslenie, brainstorming, vyučovanie podporované počítačom 



 

 

V procese vyučovania budeme využívať nasledovné spôsoby hodnotenia: priebežné 

hodnotenie – motivačné, ústne skúšanie, rozhovor, písomné skúšky, didaktické testy, 

hodnotenie samostatných projektov. 

 

Učebné zdroje 

 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné 

zdroje:Ďurajková, .D. – Kopecká . H – Vargová . D.  Občianska náuka pre 3. Ročník 

gymnázia: S.P.N. , 2011 ISBN  978 – 80 – 10 -02052 - 2  

Kikušová, S. - Kostrub, D. 2002. Pedagogika pre 1. ročník stredných  odborných škôl. 

Bratislava : SPN, 2002. ISBN 80-08-03293-6. 

OKRUHLICOVÁ, A. - ZELINA, M. 1997. Základy psychológie. Bratislava : LITERA, 1997. 66 

s. ISBN 80-85452-63-4. 

Kolektív autorov: Náuka o spoločnosti/Príprava na maturity a prijímacie skúšky na vysoké 

školy. Bratislava : SPN, 2006. 377 s. ISBN 80-10-00873-7. 

Kolektív autorov: Občianska náuka/Náuka o spoločnosti. Nitra : ENIGMA, 2005. 278 s. ISBN 

80-85471-71-X. 

 

 

Hodnotenie predmetu 

 
Hodnotenie predmetu vychádza z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl a je v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. 

 

„Učebné osnovy predmetu občianska náuka sú totožné  
so vzdelávacím štandardom ŠVP pre občiansku náuku“ 

  



 

 

 

4. Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 
 

4.1 Etická výchova 

                        

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby Spolu 66 hodín 

Kód a názov študijného odboru 7902 J 77 gymnázium – šport 

Ročník  1., 2. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

        

Úvod 

    Vzdelávací štandard pre povinne voliteľný predmet etická výchova nepredstavuje iba 

súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah vyučovacieho predmetu, ale je to 

predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych 

učebných možností žiakov. Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky predmetu a 

základných učebných cieľov, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde. Je to ucelený 

systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne odstupňovanými konkretizovanými cieľmi – 

učebnými požiadavkami. Tieto základné požiadavky môžu učitelia ešte viac špecifikovať, 

konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších blízkych učebných cieľov, učebných úloh, otázok, 

či testových položiek. K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa 

zdôrazňujú pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v ňom 

štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov. Je to základ vymedzeného učebného 

obsahu. To však nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo modifikovať stanovený učebný obsah v 

rámci školského vzdelávacieho programu. Vzdelávací program pre predmet etická výchova 

má svoje špecifiká. Jedným z nich je rozvíjanie komunikačných a sociálnych spôsobilostí, 

ktoré sa orientujú na postoje k životným situáciám a ku konkrétnym prejavom prosociálneho 

správania. Nadobudnuté vedomosti, spôsobilosti a zručnosti sú predpokladom kritického 

myslenia, diskusie a hodnotiacich postojov. V etickej výchove sa stávajú prostriedkom, od 

ktorého sa odvíja požadované správanie. 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu:  

        Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s 

vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku, k životu a k prírode, 

spolupráca a prosociálnosť zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa etická 

výchova neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým 



 

 

učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem a napomáha 

osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom 

zmysle, aby raz, ako dospelí, prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v 

rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická 

výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v 

morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Prosociálnosť nereprezentuje celú etiku, 

ale je jadrom etiky medziľudských vzťahov. Jej hodnotový rozmer spočíva vo vzájomnom 

ľudskom porozumení a spolužití, pod ktorým rozumieme humánny súcit a ľudskosť ako 

morálnu kategóriu človeka, súvisiacu s jeho úsilím prežívať harmonický a šťastný život v 

súlade ním vytvoreným ideálom. Na rozvíjanie etických postojov majú rozhodujúci vplyv 

zážitky a skúsenosti. Keď žiak nemá morálnu skúsenosť, ostáva pre určitú oblasť „hluchý a 

slepý“ a nepomôžu mu túto situáciu napraviť ani informácie, ani reflexia. Potvrdzuje sa tu 

známa skutočnosť, že etické postoje človeka sú formované zážitkami, živou skúsenosťou, 

príp. nadväzujú na morálne relevantné zážitky účastníkov hodiny. Preto súčasťou jej 

procesuálnej stránky je etická reflexia, po ktorej nasleduje experimentovanie alebo nácvik v 

podmienkach triedy s cieľom prenosu do každodenného života. Efektivita a cieľové naplnenie 

hodín etickej výchovy sú podmienené vzájomnou súčinnosťou jej štyroch zložiek, čo 

ovplyvňuje aj každý učiteľ svojím správaním a vzťahom k žiakom i k predmetu. Preto je 

žiaduce, aby všetci učitelia boli oboznámení s cieľmi a metódami etickej výchovy. Kognitívne 

znalosti sú v etickej výchove iba predpokladom pre hodnotovú reflexiu. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

    Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na stredných školách je:  

- umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje 

a spôsobilosti,  

- ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné etické postoje a spôsobilosti, 

osvojené na základnej škole, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a 

druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov atď.,  

- umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi 

hodnotami a normami, 

- vysvetliť žiakom princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ukázať im cestu k 

pochopeniu a tolerovaniu správania a názorov spoluobčanov a spolužiakov, 

- vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím, 

rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v 

povolaní, posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre zodpovednosť,  



 

 

-  pomocou zážitkových metód, nácviku a prepojením osvojeného správania s 

každodenným životom umožniť žiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti, 

súvisiace s uvedenými hodnotami a normami. 

Žiaci:  

- vysvetlia základné etické postoje a spôsobilosti,  

- rozvíjajú a zdokonaľujú si základné etické postoje a spôsobilosti osvojené na 

základnej škole, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, 

komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov, 

- vysvetlia princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ktoré im umožnia pochopiť a 

tolerovať správanie a názory spolužiakov a spoluobčanov, 

- si osvoja dôležité hodnoty a etické normy súvisiace so životom a zdravím, rodinným 

životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v povolaní, 

- rozvíjajú morálny úsudok a zmysel pre zodpovednosť, 

- definujú základné etické pojmy, súvislosti medzi hodnotami a normami,  

- si osvoja základné postoje a spôsobilosti súvisiace s uvedenými hodnotami a 

normami. 

 

Obsah predmetu  

„Učebné osnovy predmetu etická výchova sú totožné  

so vzdelávacím štandardom ŠVP pre etickú výchovu“ 

      Tematické celky a počty plánovaných vyučovacích hodín v ročníkoch: 

 

1. ročník 

Komunikácia (6h) 

Dôstojnosť ľudskej osoby (14h) 

Etika sexuálneho života (8h) 

Dobré vzťahy v rodine (5h) 

2. ročník 

Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad ( 4h) 

Etika práce, etika a ekonomika (8h) 

Zdravý životný štýl (9h) 

Etika v športe (12h) 

Výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Vo vyučovacom predmete etická výchova využívame pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej 

kompetencie výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožnia: 

▪ osvojiť si normy spoločenského správania a občianskeho spolužitia, 

▪ nácvik odpovedajúceho správania, kultivovaného vyjadrovania vlastných myšlienok, 

názorov a postojov, 



 

 

▪ rešpektovať kultúrne, náboženské a iné odlišnosti ľudí a spoločenstiev, 

▪ rozvíjať zmysel pre zodpovednosť a pochopiť hodnoty súvisiace s rodinným životom, 

rodičovstvom, sexualitou a prácou v povolaní. 

Medzipredmetové vzťahy 

Etická výchova súvisí aj s vyučovaním ďalších vyučovacích predmetov predmetov. 

Na rozdiel od nich sa sústreďuje na etický aspekt učiva. Napríklad využíva úryvky 

z literárnych diel, ale so zameraním na senzibilizáciu pre etické problémy a vyzdvihnutím 

pozitívnych vzorov správania. To isté možno povedať o náuke o spoločnosti, ktorá obsahuje 

učivo religionistiky. Etická výchova v učive náboženská etika sa zameriava na etický aspekt 

náboženstva s cieľom pochopiť správanie a postoje veriacich a vychovávať  žiakov 

s odlišnými postojmi k náboženstvu k vzájomnej tolerancii. Tak ako náuka o spoločnosti 

alebo občianska náuka, aj etická výchova rozvíja mladého človeka v kontexte  štrukturovania 

cieľavedomej prípravy na rodinný, občiansky, profesiový a kultúrny život poskytovaním 

uceleného psychologicky zdôvodneného programu. Postoje a správanie žiaka ovplyvňujú aj 

ostatné učebné predmety. Hodiny estetickej výchovy, náuky o spoločnosti, dejepisu, 

literatúry a ďalších učebných predmetov dávajú veľa príležitosti na rozhovor o etických 

problémoch, na prezentáciu pozitívnych vzorov správania a pod. 

Učebné zdroje 

Základy etiky, Miedzgová, Vargová, SPN – Mladé letá, 2007 

Na podporu a aktiváciu vyučovania sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 

Lencz, L., 1998. Pedagogika etickej výchovy. Výchova k prosociálnosti. Bratislava : 

Metodické centrum v Bratislave, 1998. 31 s. ISBN 8080520267. 

Lencz, L., 1993. Metódy etickej výchovy. Bratislava : Metodické centrum v Bratislave, 1993. 

83 s. ISBN 8085185539. 

Lencz, L. – Križová, O., 2004. Metodický materiál k predmetu etická výchova. Prešov : 

Metodicko-pedagogické centrum, 2004. 148 s. ISBN 8089055508. 

Zelina, M., Uhereková, M., 2000. Ako sa stať sám sebou ( Program CESTY ). Bratislava : 

Vydavateľstvo Poľana, 2000. 56 s. ISBN 8089002218. 

Internet 

dostupná odborná literatúra 

dostupná didaktická technika 

učebnice schválené MŠ- SR 

 

Hodnotenie predmetu : Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl, sú v súlade s platnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov, žiak 

sa neklasifikuje známkou, iba slovne „absolvoval“. 



 

 

4.2 Náboženská výchova 

 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby spolu 66 hodín 

Ročník  1. -2. 

Kód a názov študijného odboru - zameranie 7902 J 77 gymnázium – šport  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO  

 

KATOLÍCKA CIRKEV  1. ročnik 

 

Úvod  

Vzdelávací štandard povinne voliteľného predmetu katolícka náboženská výchova je určený 

pre štátne školy. Predstavuje predovšetkým program rôznych činností a otvorených 

príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. Štandard pozostáva z 

charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom 

štandarde. Je to ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne odstupňovanými 

konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. Tieto základné požiadavky môžu učitelia 

ešte viac špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v podobe konkrétnych učebných cieľov, 

učebných úloh a otázok. K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom 

sa zdôrazňujú pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v 

ňom štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov a v chronologickom usporiadaní. 

Je to základ vymedzeného učebného obsahu. To však nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo 

modifikovať stanovený učebný obsah v rámci školského vzdelávacieho programu. 

Vzdelávací štandard pre predmet náboženská výchova má svoje špecifiká. Požadované 

vedomosti v náboženskej výchove slúžia rozvoju náboženskej dimenzie, ktorá je súčasťou 

kultúry a prispieva k celkovému formovaniu osobnosti žiakov. 

Charakteristika predmetu 

Úlohou povinne voliteľného predmetu katolícka náboženská výchova je podporovať 

hodnotovú orientáciu žiakov 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 životných postojov a konania. Náboženská 

výchova nevyžaduje prijatie viery, ale garantuje autenticitu výučby náboženstva, ktoré sa 

odovzdáva ako katolícke. Z toho vyplýva, že ciele a obsah tohto predmetu sú určené 

katolíckou cirkvou. Náboženská 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) žiakov. Výchovný proces je prispôsobený kognitívnemu a 

psycho-sociálnemu vývinu adolescentov a využíva aktívne metódy výučby 



 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Žiaci:  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, náboženstvám a svetonázorom, 

  zhodnotia potrebu náboženstva pre svoj život, 

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

 

 

 

 

Vzdelávací štandard 

 

Názov tematického celku 
 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Hľadanie cesty Žiak vie/dokáže   

- oceniť dôležitosť správnej 

komunikácie pre medziľudské 

vzťahy a jej foriem,   

- charakterizovať trojrozmernosť 

človeka,            

- posúdiť význam hľadania 

zmyslu života človekom v 

kontexte kresťanského učenia,   

- zdôvodniť potrebu náboženstva,  

- rozlíšiť prirodzené náboženstvo 

a zjavené náboženstvo,  

- vyjadriť postoj katolíckej cirkvi 

k svetovým náboženstvám 

zmysel života trojrozmernosť 

človeka: telo, duša, duch 

komunikácia a jej formy 

náboženstvo  

svetové náboženstvá 

a medzináboženský dialóg 

Boh v ľudskom svete Žiak vie/dokáže   

- definovať Sväté písmo a pojem 

Božieho zjavenia,   

-opísať dejiny Izraela ako dejiny 

spásy,  

- poukázať na vieru ako na 

odpoveď Bohu,  

- uviesť iné príklady ľudskej 

skúsenosti zdieľania Boha s 

človekom,  

- opísať odovzdanie Dekalógu 

Mojžišovi,   

Zjavenie a Sväté písmo Zjavenie 

Boha v biblických dejinách viera  

Dekalóg  

formovanie svedomia 



 

 

- zdôvodniť potrebu formovania 

svedomia a jeho vplyv na morálne 

rozhodnutia. 

Byť človekom Žiak vie/dokáže   

- obhájiť dôstojnosť ľudskej 

osoby, 

- opísať obdobie, krajinu spätú so 

životom Ježiša Krista,  

- obhájiť historickosť a Božstvo 

Ježiša Krista,   

- vyjadriť stručne tajomstvo osoby 

Ježiša Krista podľa učenia Cirkvi,   

- vysvetliť dôležitosť 

zmŕtvychvstania pre kresťanstvo,   

-charakterizovať úlohu a 

postavenie Ježišovej Matky. 

ľudská osoba  

pôvod dôstojnosti človeka v jeho 

stvorení  

historickosť Ježiša Krista 

ponímanie Ježiša Krista v 

evanjeliách  

Ježišovo Božstvo  

Panna Mária, Ježišova Matka 

Na ceste k osobnosti – šance a 
riziká 

Žiak vie/dokáže   

- uviesť príklady zrelej osobnosti,  

- zdôvodniť negatívne vplyvy na 

dozrievanie osobnosti ako napr. 

drogy, gemblérstvo...,   

-charakterizovať obsah 8. Božieho 

prikázania, vplyv médií, reklám 

na život človeka,   

- vysvetliť pojem hriech,   

-rozlíšiť ľahký a ťažký hriech,   

- opísať časti sviatosti zmierenia,   

- zdôvodniť zmysel osobného 

prijímania tejto sviatosti. 

osobnosť  

vývoj osobnosti  

závislosti  

médiá – 8. Božie prikázanie 

hriech  

sviatosť zmierenia  

čnosť 

Boh a človek Žiak vie/dokáže   

- vysvetliť súvis medzi zmyslom 

života a hodnotou vzťahov,  

- opísať chápanie kresťanskej 

náuky o Najsvätejšej Trojici,   

- poukázať na Cirkev ako na 

spoločenstvo vzťahov s Bohom i s 

ľuďmi,   

- charakterizovať krst, 

birmovanie, Eucharistiu. 

vzťahy  

Najsvätejšia Trojica  

Cirkev  

sviatosti – uvedenie do 

kresťanského života 

Človek v spoločenstve Žiak vie/dokáže   

- opísať význam stvorenia človeka 

ako muža a ženy,   

-definovať sexualitu ako 

bohatstvo každého človeka,  - 

vymenovať najbežnejšie príklady 

neusporiadaných spôsobov 

sexuálneho správania človeka a 

jeho vplyv na osobu i rodinu,   

- diskutovať o hodnotách, ktoré 

chráni 6. a 9. Božie prikázanie,  

- vysvetliť poslanie jednotlivých 

povolaní a ich prínos pre seba, 

cirkev a spoločnosť,   

- zdôvodniť kresťanské slávenie 

nedele a sviatkov (3. Božie 

prikázanie). 

Boží obraz človeka ako muža a 

ženy  

sexualita ako dar a úloha v živote 

človeka  

priateľstvo, zamilovanosť, láska  

povolanie – manželstvo, kňazstvo 

a zasvätený život zmysel slávenia 

kresťanskej nedele 

 

 



 

 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO  

KATOLÍCKA CIRKEV  2. ročník 

 

Úvod  

Vzdelávací štandard povinne voliteľného predmetu katolícka náboženská výchova je určený 

pre štátne školy. Predstavuje predovšetkým program rôznych činností a otvorených 

príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. Štandard pozostáva z 

charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom 

štandarde. Je to ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne odstupňovanými 

konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. Tieto základné požiadavky môžu učitelia 

ešte viac špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v podobe konkrétnych učebných cieľov, 

učebných úloh a otázok. K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom 

sa zdôrazňujú pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v 

ňom štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov a v chronologickom usporiadaní. 

Je to základ vymedzeného učebného obsahu. To však nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo 

modifikovať stanovený učebný obsah v rámci školského vzdelávacieho programu. 

Vzdelávací štandard pre predmet náboženská výchova má svoje špecifiká. Požadované 

vedomosti v náboženskej výchove slúžia rozvoju náboženskej dimenzie, ktorá je súčasťou 

kultúry a prispieva k celkovému formovaniu osobnosti žiakov. 

Charakteristika predmetu 

Úlohou povinne voliteľného predmetu katolícka náboženská výchova je podporovať 

hodnotovú orientáciu žiakov 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 životných postojov a konania. Náboženská 

výchova nevyžaduje prijatie viery, ale garantuje autenticitu výučby náboženstva, ktoré sa 

odovzdáva ako katolícke. Z toho vyplýva, že ciele a obsah tohto predmetu sú určené 

katolíckou cirkvou. Náboženská 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) žiakov. Výchovný proces je prispôsobený kognitívnemu a 

psycho-sociálnemu vývinu adolescentov a využíva aktívne metódy výučby 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Žiaci:  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, náboženstvám a svetonázorom, 

  zhodnotia potrebu náboženstva pre svoj život, 

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

Vzdelávací štandard 

 

Názov tematického celku 
 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Moje hodnoty Žiak vie/dokáže   

- vymenovať rôzne druhy hodnôt,  

- oceniť lásku ako najvyššiu 

hodnotu,  

- porovnať na konkrétnych 

príkladoch rôzne životné štýly. 

hodnoty hierarchia hodnôt životný 

štýl 

Hodnoty života Žiak vie/dokáže   

- opísať historické pozadie vzniku 

správy o stvorení sveta a človeka 

v Svätom Písme,   

- vyjadriť vzťah medzi vedou a 

vierou,  

- prepojiť ekologické myslenie s 

biblickou správou o stvorení sveta 

a človeka,   

- oceniť význam sviatosti 

manželstva pre vznik rodiny,  

- zdôvodniť úlohu štátu a cirkvi 

pri ochrane rodiny a jej 

morálnych hodnôt,   

-vymenovať najvážnejšie 

ohrozenia rodiny v súčasnosti. 

stvorenie sveta  

veda a viera  

hodnota života – ochrana života 

(5. Božie prikázanie) rodina (4. 

Božie prikázanie) životné 

prostredie 

Šírenie kresťanských hodnôt v 
Európe 

Žiak vie/dokáže   

- definovať Cirkev a jej základné 

znaky,  

- vysvetliť základnú organizačnú 

štruktúru Cirkvi, 

- zdôvodniť odvolávanie sa na 

kresťanské korene Európy, 

- diskutovať o pozitívnych a 

negatívnych javoch v súčasnej 

Európe,   

-charakterizovať iné kresťanské 

Cirkvi,   

-interpretovať pojem 

ekumenizmus a jeho prejavy v 

dnešnom svete. 

Cirkev a jej znaky  

autorita a hierarchia v Cirkvi  

kresťanské korene Európy kríza 

hodnôt súčasnej Európy  

iné kresťanské cirkvi 

ekumenizmus 

Kresťanské hodnoty v spoločnosti Žiak vie/dokáže   

- zdôvodniť pozitívny vzťah 

človeka k spoločnosti,   

- vymenovať princípy sociálnej 

náuky Cirkvi,   

- opísať úlohu Cirkvi v štáte a v 

politike,   

- diskutovať o potrebe účasti na 

voľbách,  

- sformulovať pozitívny význam 

človek a jeho vzťah k spoločnosti  

sociálna náuka Cirkvi  

vzťah Cirkev a štát  

siedme Božie prikázanie 



 

 

7. Božieho prikázania pre 

spoločnosť,   

- uviesť príklady na previnenia 

proti tomuto prikázaniu. 

Pramene plnohodnotného života Žiak vie/dokáže   

- zvážiť význam prvenstva Boha v 

osobnom živote  

(1. Božie prikázanie),   

- zdôvodniť potrebu modlitby pre 

svoj život,   

- vysvetliť význam sviatostného 

života pre svoj duchovný život, 

- opísať moderné spôsoby 

modloslužby, 

- vymenovať základné negatívne 

vplyvy sekty na človeka a 

spoločnosť. 

prvenstvo Boha v ľudskom živote  

modlitba  

svätá omša – vrchol a prameň 

života s Bohom sviatosti, ich 

vplyv na život modloslužba  

sekty 

Plnosť života Žiak vie/dokáže   

- uviesť príklady zo Svätého 

Písma o pozitívnom znášaní 

utrpenia, 

- obhájiť hodnotu ľudského života 

až do prirodzenej smrti, 

- diskutovať o posledných veciach 

človeka, 

- porovnať tri základné stavy po 

smrti – nebo, peklo, očistec, 

-  popísať rozdiel medzi vierou v 

reinkarnáciu a vzkriesením, 

- odporučiť prijímanie sviatosti 

pomazania chorých. 

význam utrpenia  

sviatosť pomazania chorých 

eschatológia – smrť, osobný súd, 

nebo, peklo očistec, posledný súd,  

vzkriesenie  

reinkarnácia 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Psychosociálny tréning 

 

Názov predmetu Psychosociálny tréning 

Časový rozsah výučby 30 vyučovacích hodín 

Ročník  4.roč. 

Kód a názov študijného  odboru -zamerania 7902 J 77 gymnázium - šport 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 



 

 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

 

Charakteristika predmetu 

 
Základným poslaním Psychosociálneho tréningu je rozvíjať emocionálnu (personálnu) 

inteligenciu a sociálno-emocionálne kompetencie žiakov a naučiť uplatňovať ich v rodinnom, 

partnerskom, manželskom a pracovnom živote. 

Emocionálna inteligencia v sebe nesie vysokú úroveň zručností: emocionálnych 

(identifikovanie citov, prejavovanie citov, ovládanie emócií a impulzov, redukovanie stresu, 

uvedomovanie si rozdielov medzi citmi a činmi), kognitívnych (sebauvedomenie, zdravé 

sebahodnotenia  a sebadôvera, chápanie postojov a názorov iných ľudí, chápanie noriem 

správania, používanie konštruktívnych postupov pri riešení problémov, efektívne riešenie 

konfliktov, pozitívny postoj k životu, využívanie správnych hodnôt a morálky) a 

behaviorálnych (poznávanie verbálnej a neverbálnej komunikácie, používanie techník 

aktívneho počúvania, konštruktívne reagovanie na kritiku, efektívne riešenie konfliktov a 

asertívne presadzovanie svojich názorov, odstraňovanie predsudkov a stereotypov v smere 

tolerancie odlišností). 

Eminentný dôraz sa v predmete Psychosociálny tréning kladie na formovanie 

a rozvíjanie komunikačných a kooperatívnych zručností nevyhnutných pre rozvíjanie dobrých 

medziľudských  vzťahov v partnerstve, v rodine a na pracovisku zabezpečením efektívnej 

sociálnej komunikácie a spoločenského správania, vyjednávaním, výberom vhodných 

stratégií na riešenie konfliktov, vytváraním konsensu pri vysokej empatii, akceptácii 

a tolerancii názorov, postojov a hodnôt druhého človeka 

 
 
 
 
 
 
 

Cieľ predmetu 

 

Cieľom Psychosociálneho tréningu ako povinne voliteľného predmetu na gymnáziách 

je: 

-odhadnúť emocionálny stav a spôsoby reagovania druhého človeka (jeho pocity,    

city, temperamentálne črty, spôsoby riešenia krízových situácií a i.), 

-vcítiť sa do položenia iného človeka, vedieť, čo prežíva, ako pociťuje preňho  stresovú 

situáciu, byť k nemu empatický,  suportívny, tolerantný, 



 

 

-poznať a uvedomiť si svoje osobnostné vlastnosti, temperament, reagovanie a správanie v 

bežnej situácii, ale aj v situácii záťaže, stresu, kríze, 

-uvedomiť si, ako sa ja sám, ale aj iní okolo mňa, správajú, reagujú  v konfliktovej situácii ako 

takej (napr. s deťmi, partnermi, manželmi), ale aj v konkrétnom konflikte na pracovisku 

(únikové, agresívne a konsenzové spôsoby riešenia), 

-naučiť sa efektívne riešiť bežný partnerský, rodinný a pracovný konflikt (s jedincami rôzneho 

veku, pohlavia, vzdelania, osobnostných čŕt, ale aj konflikt s podriadenými a kolegami) 

-rozpoznať únikové, agresívne a asertívne prejavy správania a reagovania u iných osôb a 

sám byť schopný reagovať neagresívne aj v situácii záťaže, stresu, kríze na pracovisku, 

-naučiť sa presadzovať svoje požiadavky, návrhy, názory , postoje asertívne, tak, aby som 

druhých nezraňoval, 

-lepšie odhadnúť a poznať neverbálne prejavy komunikácie druhých, na základe 

neverbálnych prejavov správania poznať, čo druhý prežíva, aké má pocity, emócie, ako 

bude v najbližšej dobe reagovať, 

-uplatňovať aktívne techniky počúvania druhých s dôrazom na vypočutie si druhých, 

-úspešne zvládnuť vyjednávanie s podriadeným, nadriadeným, kolegom,  

-naučiť sa predchádzať agresívnym a únikovým formám správania a konania v súkromných 

aj pracovných jednania a činnostiach a vedieť riešiť šikanovanie a mobbing vo vzťahoch 

na pracovisku, 

-tolerovať názory, správanie a prežívanie iných, s ohľadom na ich vek, pohlavie, vzdelanie, 

národnú, národnostnú, etnickú, politickú, náboženskú príslušnosť a na ich osobnostné 

charakteristiky. 

 

Obsah vzdelávania 

 
4. ročník 
1 hodina týždenne, 30 hodín ročne 
 
Obsah 
Ide o viacmodulovú štruktúru predmetu s možnosťou vlastného sekvenčného postupu.   
 
 
1. modul (TC): Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na 

profesijný, rodinný, manželský a partnerský rámec 

 
Cieľ 

 Lepšie spoznať seba samého a iných ľudí okolo seba, najmä v rodine, v partnerskom 

vzťahu a na pracovisku, poznávať svoje aj ich postoje, hodnoty, ašpirácie, emócie, 

osobnostné vlastnosti, a na základe týchto poznatkov  si zvoliť vhodný štýl sociálnej 

interakcie a interpersonálnej komunikácie 



 

 

  
Obsahové zameranie 

Poznávanie seba samého, svojich čŕt osobnosti, lepšie uvedomenie si svojich kladných aj 

záporných osobnostných vlastností, postojov, hodnôt, motivácie, ašpirácií, emócií, ale aj 

svojho temperamentu a spôsobov reagovania v rôznych situáciách (bežných aj 

krízových). 

Rozvíjanie zdravej sebadôvery a sebavedomia v pozitívnom svetle, aj získavaním pozitívnej  

verbálnej aj neverbálnej spätnej väzby.  

Poznávanie iných okolo seba s dôrazom na ich osobnostné vlastnosti, postoje, hodnoty, 

motiváciu aj emócie rozvíjaním interpersonálnej percepcie a  sociálnej senzitivity. 

Konfrontovanie získaných poznatkov sebapoznávania a poznávania iných a schopnosť 

urobiť si adekvátnu komparáciu.  

Výber vhodného komunikačného štýlu a štýlu sociálnej interakcie. 

 
2. modul (TC): Komunikácia v rodine, v manželstve, v partnerstve a na pracovisku, 

spoločenské správanie, bontón a etiketa 

 

Cieľ 

  Rozvíjať adekvátne komunikačné zručnosti a spoločenské správanie potrebné pre 

dobré interpersonálne vzťahy v rodine, v partnerstve a na pracovisku 

 
Obsahové zameranie 

Poznávanie štruktúry sociálnej komunikácie a druhov a foriem komunikácie medzi ľuďmi 

a skupinami. 

Získanie informácií o sociálnej komunikácii na makroúrovni - v širokom kontexte  

spoločenských vzťahov, sociálnej komunikácii na mezoúrovni - v užšom kontexte  

sociálnych skupín, sociálnej komunikácii na mikroúrovni - v úzkom kontexte  

elementárnych komunikačných aktov v rodine, partnerstve, manželstve a pri výchove detí 

Sociálno-psychologický pohľad na verbálnu a neverbálnu  komunikáciu 

Príprava dobrého vedenia rozhovoru využitím techník aktívneho počúvania 

Príprava verejnej prezentácie 

Spoločenské správanie, spoločenský bontón a etiketa 

 
 
 
3.modul (TC): Efektívne riešenie konfliktov v rodine, v partnerskom,  manželskom a 

pracovnom živote 

 



 

 

Cieľ 

Naučiť sa efektívne riešiť konflikty v rodine, v partnerstve a manželstve a na 

pracovisku. 

 

Obsahové zameranie 

 
Spoznanie cyklu konfliktov, rôzne typy konfliktov a možné reakcie na ne. 

Rozpoznávanie agresívneho, únikového a asertívneho správania u ľudí. 

Schopnosť viesť adekvátne spory s podriadenými a nadriadenými. 

Vyjednávanie do obojstranne výhodného kompromisu . 

Spoznávanie komunikačných bariér v medziľudských vzťahoch a interpersonálnej 

komunikácii prostredníctvom sebareflexie. 

Využívanie špecifických postupov v komunikácii s konfliktným klientom.  

Spoznávanie roly facilitátora a mediátora pri  vyjednávaní, schopnosť uplatniť kompromis a 

asertívne správanie pri riešení rodinných, partnerských a pracovných konfliktov. 

 
 
4. modul (TC): Tolerancia v medziľudských vzťahoch v rodine, v partnerstve, 

v manželstve a na pracovisku 

 

Cieľ 

Rozvíjať väčšiu toleranciu v medziľudských vzťahoch v rodine, v partnerskom 

a manželskom živote a na pracovisku, správania bez uplatnenia predsudkov a stereotypov 

v jednaní s druhými ľuďmi, bez diskriminácie, rasizmu a xenofóbie. 

 
Obsahové zameranie 

Rozvíjanie tolerancie v interpersonálnych vzťahoch v rodine a na pracovisku. 

Akceptácia a tolerancia druhého človeka aj s odlišnými postojmi, názormi, životnými 

hodnotami, vedieť si priznať, že som sa mohol mýliť a že moje stanovisko nemusí byť 

správne. 

Uvedomenie si, čo prinášajú predsudky, stereotypy v našom reagovaní a správaní  

do medziľudských vzťahoch na pracoviskách. 

Pochopenie nebezpečenstva vytvárania a existencie stereotypov . 

Odstraňovanie svojich  predsudkov a stereotypov v správaní a v postojoch. 

Adekvátne dávanie a prijímanie kritiky.  

Prejavovanie pozitívnych citov k iným ľuďom, zvlášť ľuďom na pracovisku, pozitívnych 

hodnotení a ocenení. 



 

 

Rozvíjanie emocionálnych zručností potrebných v personálnej práci. 

 
 

5. modul (TC): Prevencia šikanovania, psychického násilia v rodine a v manželstve  

a psychického týrania (mobbingu) na pracovisku 

 

Cieľ 

Rozvíjať väčšie pochopenie pre potreby a požiadavky druhých ľudí okolo seba 

a zabraňovať vzniku psychického násilia v rodinách, v partnerských a manželských vzťahoch 

a na pracoviskách. 

 

Obsahové zameranie 

Informovanie o druhoch a formách agresie, násilia, psychického týrania a mobbingu  

v rodinách a na pracoviskách. 

Poznávanie rôznych typov agresorov a mobberov. 

Spoznávanie príčin a dôsledkov psychického násilia a mobbingu na zdravie ľudí, ich 

prežívanie a správanie v medziľudských vzťahoch. 

Rozvíjanie väčšej tolerancie a pochopeniu odlišných potrieb, názorov, postojov, hodnôt 

a morálky v interpersonálnych vzťahoch  v rodinách, manželstvách a pracoviskách. 

Akceptácia a tolerancia druhého človeka aj s odlišnými postojmi, názormi, životnými 

hodnotami. 

Rozvíjanie emocionálnych zručností potrebných vo výchovnej, partnerskej a personálnej 

práci. 

Možnosti prevencie a odstraňovania šikanovania a psychického týrania v rodinách a na 

pracoviskách. 

 

 

Požiadavky na výstup 

 
Žiak: 

- má ovládať a dodržiavať svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Školského poriadku 

vysvetliť význam učenia a dokázať zostaviť osobný individuálny plán učenia a vedieť 

využiť vo svoj prospech a eliminovať negatívne vplyvy faktorov pôsobiacich pri učení  

definovať základné pojmy v rámci TC Kariérne poradenstvo, osvojiť si systém 

plánovania kariéry; 

- aplikovať získané teoretické poznatky v praktickej činnosti:  



 

 

 osvojiť si a aplikovať v praktickom živote základné techniky eliminácie stresu, 

efektívne odolávať stresovým situáciám;  

 dokázať prijať a akceptovať iných ľudí, prevziať zodpovednosť za seba samého a 

spolupracovať s inými ľuďmi;  

 v rámci empatického a asertívneho správania rozlíšiť nevhodné formy správania a 

nahradiť ich správnymi;  

 definovať sociálnopatologické javy v spoločnosti, ich negatívny vplyv na život a 

zdravie človeka, ovládať základné techniky primárnej prevencie týchto javov;  

 rozoznať prejavy xenofóbie, rasizmu, diskriminácie, porušovania ľudských práv a 

iných sociálnopatologických javov a vedieť predchádzať ich negatívnemu vplyvu;  

 vysvetliť základné pojmy sociálnej psychológie, nadobudnúť základné zručnosti v 

komunikácii s ľuďmi, rozvíjať a utužovať sociálne vzťahy v školskej triede a efektívne riešiť 

konflikty.  

 
Prehľad obsahových štandardov  

Školský poriadok a metodické pokyny  

Ako si poradiť s učením  

Kariérne poradenstvo  

Stres  

Prevencia sociálno-patologických javov  

Sociálna psychológia  

 
Popis obsahových štandardov 

Školský poriadok a metodické pokyny Učivo je zamerané na osvojenie si základných 

pojmov v Školskom poriadku, Metodických pokynoch a Kalendári úloh pre daný školský rok. 

Pomáha žiakom orientovať sa v školskom systéme.  

Ako si poradiť s učením Učivo je zamerané k osvojeniu si základných pojmov akými 

sú učenie, aký význam má pre nás učenie, čo nás motivuje k tomu aby sme sa učili, naučiť 

sa nájsť si vhodné prostredie nato aby sme boli úspešní pri učení. Zároveň nám pomáha k 

plánovaniu si učiva, zvládať stresové situácie a zbaviť sa trémy.  

Kariérne poradenstvo Okruh danej témy nám pomáha získať lepšiu orientáciu na trhu 

práce podľa potrieb a osobnostných predpokladov žiaka, možnosť naučiť sa posúdiť samých 

seba, adaptovať sa na zmeny a poznať cestu k informovanosti. Rozvíjať kompetentnosť 

žiakov aktívne manažovať svoju kariéru, získať poznatky o vzťahu kariéry a rozvíjať 

zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce, úspešný profesionálny štart.  



 

 

Stres Téma zoznamuje žiakov nielen s definíciou „stres“, ale naučiť sa správne 

relaxovať, zbavovať sa stresu, spoznať a eliminovať stres, naučiť sa odolávať stresovým 

situáciám pomocou modelových situácii.  

Prevencia sociálno-patologických javov - učivo prispieva k vytvoreniu komplexu 

poznatkov v oblasti starostlivosti o zdravie. Objasňuje pojem aktívne zdravie v zmysle 

zdravej výživy, neužívania drog, nefajčenia, abstinencie a zamyslením sa nad hodnotou 

súvisiacou so životom a zdravím, ale aj inými nežiadúcimi společenskými javmi, ktoré sa 

oddchyľujú od všeobecne platných sociálnych noriem, medzi ktoré patrí šikanovanie, 

prostitúcia, samovraždy, rasizmus, kriminalita a iné.  

Sociálna psychológia - cieľom výučby predmetu je vymedzenie základných pojmov 

sociálnej psychológie. Študuje rast jedinca v spoločnosti, vzťahy a interakcie osobnosti a 

skupiny, utváranie rolí a pozícií jedinca v skupinách, vytvárať dobré vzťahy v školskej triede a 

navodiť pozitívnu klímu triedy.  

 

Prehľad výkonových štandardov  

Žiak má:  

definovať základné pojmy a riadiť sa etickými princípmi spolužitia;  

-získať základné komunikačné zručnosti, tvorivo riešiť bežné situácie v medziľudských 

vzťahoch;  

-získať dôveru v seba samého, pozitívne hodnotiť seba a druhých;  

-rešpektovať ľudí s iným názorom, formulovať svoje ciele, zdôvodniť základné morálne 

normy;  

-prejavovať zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady a správne reagovať 

aj v neočakávaných a zložitých situáciách;  

-správne sa orientovať na trhu práce; 

-prejavovať zmysel pre kolektívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc, najmä jednotlivcom;  

-správne vnímať skupinovú dynamiku, vedieť sa efektívne správať v skupine.  

 

Metódy a formy práce 

 
Výklad  

Diskusia  

Skupinové vyučovanie.  

Zážitkové vyučovanie.  

Osobnostný test 

 

Učebné zdroje  
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do vlastných rúk. Orava : OZ ICM, 2007. 87 s. ISBN 978-80-967747-8-4.  

KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK I., VÝROST, J. 2001. Aplikovaná sociální psychologie III. 

Sociálněpsychologický výcvik. Praha : Grada, 2001, 224 s. ISBN 80-247-0180-4.  

ONDREJKOVIČ, P., POLIAKOVÁ, E. 1999. Protidrogová výchova. Bratislava : SPN, 1999, 

356 s. ISBN 80-224-0553-1. 

KOLÁŘ, M. 2001. Bolest šikanování. Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. 

Praha : Portál, 2001, 255 s. ISBN 80-7367-014-3.  

ONDREJKOVIČ, P., BREZÁK, J. 2001. Sociálna patológia. Bratislava : SAV, 2001, 310 s. 

ISBN 80-224-0685-6.  

Hodnotenie predmetu : : Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl, sú v súlade splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov. 

 
  



 

 

5. Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 
 

5.1 Matematika 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby  Spolu 357  vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru -  zameranie 7902 J 77 gmnázium – šport 

Ročník  1-4 
  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Rozdelenie tematických celkov do ročníkov: 
1. ročník 
 (3 hodiny týždenne, 99 hodín za rok) 

 
 

Výrok, zložený výrok, definícia, hypotéza, tvrdenie, úsudok, pravdivostná hodnota. 

Logické spojky (negácia, a súčasne, alebo, buď–alebo, implikácia, vyplýva, 

ekvivalencia), ich používanie v bežnom živote, v matematike, v právnych formuláciách – 

odlišnosti a spoločné znaky. 

Kvantifikátory (existenčný, všeobecný, aspoň, najviac, najmenej, práve, minimálne, 

maximálne) a vzťahy medzi nimi. 

 
Čísla , premenná a počtové výkony s číslami. 
 

Desiatková číselná sústava. Zápis veľkých čísel pomocou mocniny čísla 10. Odhad 

a rádový odhad výsledku. Iné číselné sústavy (rímska, dvojková, hexadecimálna), zápis 

prirodzených čísel v týchto sústavách. Sčítanie a násobenie v dvojkovej sústave.  

Vypĺňanie formulárov s číselnými údajmi a práca s údajmi vyjadrenými v percentách 

(napr. úroky, miera nezamestnanosti, promile alkoholu v krvi). Práca s jednotkami. Mierky 

máp a plánov. Kurzy a meny peňazí. Elementárna finančná matematika v domácnosti 

(rozhodovanie o výhodnosti nákupu alebo zľavy, poistenie, rôzne typy daní a ich výpočet, 

výpisy z účtov a faktúry). 

Práca s kalkulačkou (bežné výpočty – súčet, rozdiel, podiel, súčin, percentá, druhá 

mocnina a odmocnina; poradie operácií, zátvorky, použitie pamäti; na základe návodu 

zložitejšie výpočty); problémy, ktoré môžu nastať pri výpočtoch na kalkulačke. 



 

 

Rôzne (negrafické) metódy reprezentácie vzťahov (slovné, algebrické, tabuľkové). 

Algebrizácia a modelovanie jednoduchých kvantitatívnych vzťahov (výrazy, vzorce, 

nerovnosti).  

Riešenie rovníc a sústav 

 
Funkcia 

Súradnicová sústava v rovine, graf funkcie (jednej premennej). Opis základných 

vlastností funkcií na základe ich grafu (rast, klesanie, lokálne a globálne extrémy, 

ohraničenosť, periodičnosť, rýchlosť zmeny).  

 
Planimetria 

Základné rovinné útvary, obvod a obsah rovinných útvarov. Meranie. 

 
Stereometria 

Znázorňovanie do roviny, rovnobežné premietanie. Rozvíjanie priestorovej 

predstavivosti. Hranaté telesá, povrch a objem. 

 

Kombinatorika  
Organizácia súboru obsahujúceho veľký počet dát. Spôsoby vyhľadávania, 

systematické vypisovanie možností, objavovanie a opis systému, algebraizácia systému 

alebo počtu možností. Kombinatorické pravidlo súčtu a súčinu, kombinačné číslo.Variácie, 

permutácie, kombinácie 

 
Riešenie problémových úloh prostredníctvom. 
2. ročník 
 
 (3 hodiny týždenne, 99 hodín za rok) 

 

Obsah predmetu 

 
Logika, dôvodenie, dôkazy 

Odlišnosti vyjadrovania v rôznych prostrediach (veda, legislatíva, bežný život). 

Základy usudzovania, dôkaz, potvrdenie, vyvrátenie, kontrapríklad, protirečenie. Priamy 

dôkaz a dôkaz sporom. 

 

Čísla , premenná a počtové výkony s číslami. 
 

Počítanie s nepresnými číslami, presný a približný výsledok, zaokrúhľovanie, 

absolútna a relatívna chyba. Možné problémy pri zaokrúhľovaní medzivýpočtov. 

Elementy finančnej matematiky (úrok, pôžička, umorená pôžička, splátky 

a umorovacia istina, lízing, hypotéka).  



 

 

Algebrické, približné a grafické riešenie rovníc (aj kvadratických) , ohraničenie 

a odhad riešenia. Riešenie nerovníc (aj kvadratických).  

Výrazy, úprava výrazov, najväčší spoločný deliteľ, najmenší spoločný násobok 

 
Funkcia 

Lineárna a exponenciálna funkcia. Modely lineárnych a exponenciálnych závislostí 

(rast populácie, zložené úrokovanie, rádioaktívny rozpad). Príklady iných funkcií 

(kvadratické, mocninové, goniometrické). 

 
Stereometria 

Rozvíjanie priestorovej predstavivosti. Rezy. Oblé  telesá, povrch a objem. 

 

Pravdepodobnosť 

Šanca a porovnávanie šancí. Pojem pravdepodobnosti a niektoré vlastnosti 

pravdepodobnosti. Plošná a priestorová pravdepodobnosť. Pravdepodobnostné vyjadrovanie 

v živote, odhad rizika, pravdepodobnosť v športe, kurzy, pravdepodobnosť v súťažiach 

(telefónne, žreby, škrtacie tipovania, ruleta, kartové hry). 

Náhodné číslo. Pravdepodobnosť okolo nás (napr. genetika, dedičnosť). 

 
3. ročník 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín za rok) 

  

Planimetria 

Súmernosti, otočenie. Geometrické miesta bodov, konštrukcie. Meranie a odhady. 

Zhodnosť a podobnosť. 

 
Štatistika 

Čo je obsahom štatistiky (štatistika ako súbor metód, ktoré umožňujú robiť rozumné 

rozhodnutia v prípadoch „neistoty“; východisko pre plánovanie, organizáciu). 

Štatistický súbor, rozsah súboru. Štatistický znak a jeho hodnota. Početnosť a 

relatívna početnosť pre jednotlivé hodnoty (intervaly hodnôt) štatistického znaku – 

frekvenčné tabuľky.  

Grafické spracovanie dát (histogram, kruhový diagram, čiarové grafy lomené a 

hladké). Použitie vhodného softvéru (napr. EXCEL) pri grafickom spracovaní dát. 

Porovnávanie hodnôt štatistického znaku pre rôzne výberové súbory (napr. chlapci – 

dievčatá), formulácia hypotéz a ich intuitívne hodnotenie. 

 
4. ročník 



 

 

(2 hodiny týždenne, 60 hodín za rok) 

 
Prehľad tematických celkov a ich obsahu 
 
Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
           
         Elementárna finančná matematika, jednoduché a zložené úrokovanie, úvery, dane,  
 
daňové priznanie, výplatná páska. Riešnie praktických úloh 
 

Štatistika 

Prieskum verejnej mienky a štatistické výskumy. Výberový súbor, kedy možno 

výsledky získané z výberového súboru považovať za platné pre celý súbor a nakoľko. Možné 

chyby pri interpretácii výsledkov. 

Čo vypovedajú o súbore stredná hodnota, modus, medián, rozptyl. Použitie 

kalkulačky a počítačového softvéru (napr. EXCEL) pri základných štatistických výpočtoch. 

Vážený priemer. Príklady situácií, v ktorých nie je vhodné použitie aritmetického priemeru 

(napr. priemerná rýchlosť).  

Normálne rozdelenie (situácie, v ktorých je vhodné, resp. nevhodné jeho použitie). 

Percentily. Príklady iných rozdelení početností (pravdepodobnosti). 

 

 
 

 

Metódy a formy práce  
 

Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa. Hlavným kritériom 

ich výberu je miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, alternatívnosť, aktivizácia a 

progresivita vyučovania, zážitkové učenie sa. 

Uplatňujú sa motivačné, expozičné, fixačné a diagnostické metódy:  

 motivačné rozhovory, výzvy, úlohy, heuristické metódy, problémové otázky, 

pozorovanie a písomné skúšanie (testy, domáce úlohy, ročníkové práce, projekty.  

 Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre premet 

matematika 

 

 

 

  

Učebné zdroje 

 



 

 

KOLBANSKÁ, V. 2007. Globálne rozvojové vzdelávanie a vyučovanie matematiky 

na 2. stupni základnej školy. Súbor hier a hrových aktivít. Bratislava: Metodicko-

pedagogické centrum, 2007. 44 s. ISBN: 978-80-8052-301-5; 

KOLBANSKÁ, V. 2006. Hra ako integračný prostriedok vo vyučovaní matematiky. 

Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2006. 40 s. ISBN: 80-8052-276-6. 

KUBÁČEK, Z., ČERNEK, P., ŽABKA, J. a kol.: Matematika a svet okolo 

nás, Zbierka úloh. Bratislava, 2008, ISBN 978-80-969950-1-1; 

BOUCNÍK, P. 2006. Zmaturuj  z matematiky 2., Brno: Didaktis spol. s.r.o., 248 s. 

ISBN 80-7358-051-9; 

ČERMÁK, P., ČERVINKOVÁ, P. 2006. Zmaturuj z  matematiky. Brno: Didaktis spol. 

s.r.o., 224 s. ISBN 80-89160-01-8; 

HOLÉCZYOVÁ, S. 2007. Matematika pre stredoškolákov, Zbierka úloh 1  –  

Rovnice, nerovnice, funkcie 1. Bratislava: Aktuel, 327 s. ISBN 978-80-89153-31-2; 

KOVÁČIK, J. a kol. 2001. Riešenie príkladov z matematiky pre školy ekonomického 

a  technického smeru na maturitné skúšky, na prijímacie  pohovory:  Bratislava: Iura 

Edition,  2001 , 641 s. ISBN 80-88715-95-4; 

KUBÁČEK, Z. 2010. Matematika pre 1. ročník gymnázií – 2.časť.  Bratislava,  SPN 

–  Mladé letá, 144 s. ISBN 978-80-10-01827-7; 

ODVÁRKO,  O.  2004. Funkcie 1  pre 1.  ročník gymnázií. Bratislava: SPN, 115 s. 

ISBN 80 – 10 – 00554 – 1; 

ODVÁRKO, O. a kol., 1971.  Zbierka úloh  o  reláciách, zobrazeniach a funkciách  –  

2.  ročník gymnázia. Bratislava, 1971, 244 s., ISBN 67-238-78. 

 

Hodnotenie predmetu : Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl, sú v súlade splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.2 Informatika 

 

Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 99 hodín 

Forma štúdia denná 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Ročník  1. – 3. 

Kód a názov študijného  odboru -zameranie 7902 J 77 gymnázium – šport  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

Charakteristika predmetu  

 
Poslaním vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy 

a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu 

využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad 

používania informačných technológií. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným 

pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií aj vo vyučovaní 

iných predmetov. 

 
Ciele predmetu 

 
Cieľom vyučovania informatiky je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri 

práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Podobne ako matematika, aj 

informatika vytvára v spojení s informačnými technológiami platformu pre mnohé ďalšie 

predmety. V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium 

základných univerzálnych pojmov. Dostupné technológie vo vybavenosti školy majú 

poskytnúť dostatočný priestor na motiváciu a praktické projekty žiakov. 

Pri prezentovaní učiva volíme metódy a prostriedky tak, aby sme podporovali aktivitu 

a samostatnosť každého žiaka. Žiaci majú k dispozícii moderné komunikačné technológie, 

vrátane prístupu k internetu. 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby: 

 sa žiaci naučili pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, vedeli efektívne 

vyhľadávať informácie uložené na pamäťových médiách, alebo na sieti; 

 dokázali komunikovať cez sieť; 

 rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie; 

 nadobúdali schopnosti potrebné pre výskumnú prácu; 



 

 

 rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, sebakritickosť a 

snažili sa o sebavzdelávanie; 

 rešpektovali intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov 

i aplikácií. 

 

Obsah predmetu 

 
1. ročník 

1. Informácia, údaj, digitalizácia informácií (3 h.) 

2. Práca s textom (10 h.) 

3. Počítačové systémy – princípy fungovania IKT (8 h.) 

4. Internet (8 h.) 

5. Spracovanie grafickej informácie (4 h.) 

 

2. ročník 

1. Vektorová grafika (4 h.) 

2. Informačné technológie – využitie, riziká, softvérová firma (3 h.) 

3. Tabuľkový editor (12 h.) 

4. Prezentácia – prezentačný softvér (10 h.) 

5. Problém, algoritmus (3 h.) 

 

3. ročník 

1. Programovanie (23 h.) 

2. Úprava zvukovej a video informácie (6 h.) 

3. Multimediálne prezentácie (4 h.) 

 

Požiadavky na výstup 

 
Požiadavky na výstup rešpektujú naplnenie vzdelávacieho štandardu po stránke 

obsahovej aj výkonovej. V obsahovej stránke požadujeme faktografické poznatky, 

konceptuálne poznatky, procedurálne poznatky, kognitívny prístup. Vo výkonovej zvládnutie 

kvality a stupňa zložitosti výstupu. 

 

Metódy a formy práce 

 
V rámci informatiky používame nasledovné  metódy a formy práce: 

konštruktivistická teória vyučovania (učenie sa prácou, učenie sa objavovaním)  

metóda výkladu  



 

 

metóda vedenia dialógu  

projektová metóda  

referáty a samostatné ročníkové práce 

integrácia IT do iných predmetov – integrované vyučovanie 

 

Učebné zdroje 

 
Kalaš I. a kol., UČEBNICA INFORMATIKY PRE STREDNÉ ŠKOLY, Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, Bratislava 2001, ISBN 80-08-01518-7 

Kalaš I. a kol., TVORIVÁ INFORMATIKA - PRVÝ ZOŠIT Z PROGRAMOVANIA + CD, 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 200516, ISBN 80-10-00019-1 

Bellušová M. a kol., INFORMATIKA PRE STREDNÉ ŠKOLY – ALGORITMY S PASCALOM, 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2002, ISBN 80-08-03289-8 

Machová J., PRÁCA S TEXTOM, SPN, Bratislava, 2002,ISBN 80-08-03295-2 

Šnajder Ľ.,Kireš M., PRÁCA S MULTIMÉDIAMI, SPN, Bratislava 2005, ISBN 80-10-00422-7 

 

Hodnotenie predmetu : : Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl, sú v súlade splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

6.1 Umenie a kultúra 

 

Názov predmetu Umenie  a kultúra 

Časový rozsah výučby Spolu 63 hodín vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru -  zamerania 7902 J 77 gymnázium – šport  

Ročník  3. – 4. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu 

 

Podľa vzdelávacieho štandardu predmetu umenie a kultúra je predmet programom, 

ktorý umožňuje rozvíjať individuálne učebné a tvorivé možnosti žiakov. Rozvíja činnostne 

zamerané vyučovanie a napomáha žiakom nielen pamätať si hotové významy, ale vytvárať 

nové poznatky prostredníctvom skúmateľských a interpretačných metód.  

V predmete umenie a kultúra sa žiaci oboznamujú s umením a kultúrou 

prostredníctvom tematických celkov, zameraných na komplexné vnímanie problematiky. Učia 

sa využívať základné kultúrne nástroje, rozlišovať súčasti kultúry a umenia, rozumieť ich 

úlohe v živote jednotlivcov i celých spoločností. Predmet umenie a kultúra integrálne spája 

percepciu globálnych javov s hlavnými umeleckými druhmi, so svetom kultúry a životným 

štýlom. Rozvíja tvorivé myslenie, zručnosti a návyky formuje ich vlastné názory a hodnotové 

postoje. Koncepcia  predmetu predpokladá uplatňovanie zážitkových metód edukácie. 

Prostredníctvom zážitkov sa snaží  motivovať,  rozvíjať a kultivovať osobnosť žiaka. 

Zámerom je, aby aktívna forma vnímania umeleckého diela smerovala k praktickej činnosti 

spojenej s poznávaním vyjadrovacích prostriedkov. Spoločné témy, námety, procesy, 

analógie a špecifiká vo vyjadrovacích prostriedkoch budú obsahom interpretácie rôznych 

druhov umení. Uplatňuje aj pohľad do chronológie dejín umenia a to hlavne v priereze 

vyjadrovacích prostriedkov a postupov. Učí žiakov rozlišovať hlavné umelecké a kultúrne 

smery, rozvíja záujem žiaka o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, i v širšom rámci. 

Prostredníctvom predmetu sa žiaci zoznamujú s  kultúrou iných národov, učia sa chápať 

význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. U žiakov rozvíja kultivovanú umeleckú, vizuálnu, 

akustickú, jazykovú gramotnosť. Významnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu 



 

 

v rámci predmetu umenie a kultúra je priestor na diskusiu, aktívne reflektovanie súčasného 

umenia a kultúry, argumentáciu a interpretáciu, čím sa rozvíja myslenie, zručnosti, názory 

a postoje žiaka.  

Predmet obsahuje prvky, ktoré ho prepájajú s inými vyučovacími predmetmi, ako 

dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova, telesná výchova, športová príprava 

a pod.  

 
Cieľ  predmetu 
 

Hlavným cieľom predmetu umenie a kultúra je  rozvoj socioafektívnych schopností 

a postojov žiaka, hodnotových orientácií a kritického vnímania kultúry. Predmet sa orientuje 

aj na rozvoj psychomotorických schopností, na  samostatné tvorivé vyjadrovanie obsahov 

psychiky, ako aj na rozvoj kognitívnych schopností  v poznávaní kultúry súčasnosti a 

minulosti. Predmet podporuje aj zodpovedné a samostatné postoje k súčasnej kultúrnej 

ponuke, k móde a k subkultúram, k tradičným hodnotám vlastnej kultúry, podnecuje kritické 

myslenie vo vzťahu k mediálnej ponuke a  k iným súčasným kultúrnym procesom. 

Rozvíjajú sa tu žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu 

s príslušníkmi iných kultúr.  

Predmet rozvíja vo viacerých témach tak osobnostné kompetencie, ako aj kognitívne 

kompetencie, komunikačné kompetencie a občianske kompetencie. Pretože žiak je 

komplexnou osobnosťou a nie je možné rozvíjať jeho kompetencie izolovane, niektoré 

kompetencie sa rozvíjajú cez viaceré témy. Predmet vedie žiakov k tomu, aby vnímali 

kultúrne artefakty, kultúrne prejavy a umelecké diela v ich mnohostrannosti ako prirodzenú 

súčasť svojho života. 

 

Ciele predmetu umenie a kultúra: 

 kultivovať umeleckú, estetickú, vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú 

gramotnosť; 

 rozširovať skúsenosti  s aktívnou tvorbou projektov v oblasti rôznych druhov 

umení a médií; 

 rozlišovať hlavné umelecké  a kultúrne smery, prúdy, druhy; 

 kriticky reflektovať na súčasnú ponuku vizuálnej kultúry a médií; 

 rozvíjať porozumenie k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe, ale i k tvorbe 

predchádzajúcich historických období; 

 verbálne alebo umelecky interpretovať vlastné umelecké zážitky; 



 

 

 vyjadrovať vlastné myšlienky, skúsenosti, emócie prostredníctvom rôznych 

médií; 

 zaujímať zodpovedný postoj  k hodnotám národnej kultúry, i iných kultúr; 

 rešpektovať hodnoty a rozdiely kultúr iných národov; 

 rozvíjať povedomie o vlastnej kultúrnej identite.  

 
Kultúrne kompetencie (kultúrna gramotnosť): 
 

 povedomie kultúrnej identity; 

 rešpekt a tolerancia k hodnotám iných kultúr, základné interkultúrne 

kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr; 

 pochopenie významu estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia 

v živote človeka a spoločnosti; 

 rozlišovanie hlavných umeleckých druhov, reflexia svojich estetických 

zážitkov; 

 kultivovaná vizuálna, akustická, jazyková a pohybová gramotnosť, 

schopnosť kreatívneho vyjadrovanie myšlienok, skúseností a emócií 

prostredníctvom rôznych médií; 

 práca s informáciami o významných umeleckých dielach a tendenciách 

z európskej tradície, a informáciami o typických dielach vybraných iných 

kultúrnych tradícií; 

 porozumenie súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe; 

 kultúrna komunikácia, komunikácia o diele, kultúrnych udalostiach, 

aktivitách, komunikácia s kultúrou slova a hodnotenia;  

 zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k 

médiám. 

 

 
 

Obsah predmetu  
 
Obsahové zameranie tvorí zážitková a aktívna forma osvojovania pojmov  oblasti 

umenia a kultúry. Ciele predmetu sa zameriavajú na rozvoj kompetencií žiakov v oblasti 

kultúrneho povedomia a kultúrnych kompetencií. 

 

 

Tematické celky a počty plánovaných vyučovacích hodín v ročníkoch 

 



 

 

3. ročník          spolu 33 hodín 

 

Kultúra a kultúrna tradícia: kultúrne povedomie    4h 

Móda a životný štýl        3h 

Kultúra tela – kult tela       6h 

Každodenná kultúra – experimenty      3h 

Historická kultúra a súčasnosť      3h 

Vysoká a nízka kultúra       3h 

Reklama         3h 

Masová a populárna kultúra       5h 

Elektronické médiá        3h 

 

4. ročník         spolu 30 hodín 

 

Umelecké druhy        5h 

Vyjadrovacie a výrazové možnosti rôznych umeleckých druhov  5h 

Analýza a interpretácia umeleckého diela     5h 

Prevádzka v kultúre – prezentácia umenia     5h 

Hodnota umenia a trh s umením      2h 

Poznávanie umenia        8h 

 
 

Požiadavky na výstup 

Požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov, ktoré  sú totožné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre predmet umenie a kultúra.  

 

 

Metódy a formy práce 

Pri realizácii tejto oblasti vzdelávania sa využívajú metódy kombinácie skúsenosti 

postavené na osobnom zážitku s aktívnou aplikáciou poznatkov. V predmete aplikujeme 

individuálnu a skupinovú formu práce na vyučovaní, aktívne poznávanie umenia a kultúry, 

rozvoj individuálnych postojov a schopností. 

 

 

Stratégie vyučovania 

Vo vyučovacom procese využívame také formy, metódy a postupy, ktoré sú veku 

primerané, vyvolávajú u žiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú ku 

kreatívnej činnosti: zážitkové učenie, motivačné metódy, expozičné metódy, metódy 

problémového vyučovania, praktické aktivity, demonštračné metódy, heuristická metóda, 



 

 

práca s knihou a textom, samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej 

techniky a experimentovanie, metódy opakovania a precvičovania, metódy písomného 

riešenia úloh, metódy ústneho opakovania, metódy upevňovania vedomostí 

 

Formy práce: skupinová, individuálna, vo dvojiciach, skupinová a kooperatívna (rôzne formy 

výstupu podľa témy), projektové vyučovanie, problémové vyučovanie, exkurzie.  
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Didaktická technika a materiálne výučbové prostriedky: 

 

počítač, notebook, internetové obsahy a informácie, CD-prehrávač, dataprojektor, 

interaktívna tabuľa, obrazový materiál, textový materiál, posluchové nahrávky, DVD, CD, 

plagáty, obaly kníh, internetové zdroje, beletria, kultúrne artefakty, reprodukcie umeleckých 

diel, ukážky literárnych diel, audio záznamy kultúrnych podujatí, virtuálne prehliadky galérií 

a múzeí a pod. 

 
 

Hodnotenie predmetu: Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl, sú v súlade splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov. 

 

Forma a cieľ hodnotenia 

Ťažiskovou podobou hodnotenia v umení a kultúre je hodnotenie procesov, ktoré sa 

odohrávajú na hodine v žiakovom myslení a cítení. Dôležité je rozvinúť zložitejšie slovné 

hodnotenie na hodine tak, aby učiteľ poskytol citlivú, veku primeranú a analyticky 

podloženú spätnú väzbu. 

Záverečnou formou takejto komplexnej spätnej väzby je škálovanie formou známok, 

porovnateľné so známkovaním, aké sa používa na iných predmetoch vyučovaných na 



 

 

škole. Nie je však nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Závisí od učiteľa, 

ktoré úlohy bude hodnotiť, aby hodnotenie poskytlo žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o 

jeho kvalitách a vývoji. 

Cieľom je dosiahnuť, aby žiak nebol len jednorazovo hodnotený na záver hodiny či 

po podanom výkone. Predmet umenie a kultúra si vyžaduje komplexnú spätnú väzbu na 

aktivitu žiakov, na spôsoby ich spolupráce, na ich motiváciu, ako aj na výsledky ich práce. 

 

Predmet hodnotenia 

V rámci hodnotenia predmetu berieme  ohľad na to, že vnímanie kultúry, 

porozumenie kultúrnym artefaktom a využívanie nástrojov kultúry pre sebavyjadrenie či 

komunikáciu súvisí so seba projekciou, záujmami, motiváciou, hodnotovými orientáciami, 

fantáziou, emocionalitou, s úrovňou poznania u žiaka i s celým intímnym svetom žiaka. Preto 

sa pri hodnotení treba vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli 

necitlivo dotknúť osobnostného zamerania žiaka. Je dôležité uplatňovať diferencovaný a 

individuálny prístup. Predložené kritériá sú orientačné, učiteľovi ponúkajú základnú štruktúru 

pre analýzu jednotlivých zložiek činnosti žiaka v rámci umenia a kultúry. 

 

V rámci predmetu umenie a kultúra hodnotíme: 

a) oblasti žiakovho správania: 

 jazykové (alebo literárne), vizuálne, pohybové (alebo dramatické), zvukové 
(alebo hudobné) vyjadrenie spôsobu vnímania kultúrnych artefaktov; 

 tvorbu jazykových, vizuálnych, pohybových a zvukových artefaktov; 

 reflexiu kultúrnych artefaktov v postojoch  žiacka; 

 rôznorodé prejavy názorov a postojov, 

 prejavy zložitejších poznávacích procesov, prácu žiaka  s  informáciami, 
s médiami; 

 spôsoby komunikácie, prejavy spolupráce žiaka, motiváciu k činnosti,  pri 
riešení úloh, 

 prejavy rôznych kognitívnych procesov; 

 prejavy emocionálnych procesov. 

b)  obsah žiakovej práce: 

 flexibilnosť vo vnímaní kultúrnych a iných artefaktov, znakov, situácií, činností, 

otvorenosť k zmenám vo vnímaní kultúrnych artefaktov, znakov, situácií, 

činností; 

 pestrosť tvorivých cieľov, využívaných vyjadrovacích prostriedkov, schopnosť 

tvorivo manipulovať s vyjadrovacími prostriedkami rôznych oblastí kultúrnej 

tvorby a rozpoznávanie dôsledkov a účinkov svojej tvorby; 



 

 

 samostatnosť v reflexii kultúrnych artefaktov, v interpretácii kultúrnych znakov, 

v reflexii vlastnej tvorivej činnosti, rozpoznávanie dôsledkov a účinkov svojej 

tvorby; 

 spôsob identifikovania vlastných predsudkov a stereotypov pozorovania a 

odlišovania prejavov emócií od emócií samotných; 

 schopnosť venovať pozornosť odlišným názorom a postojom, tolerovať odlišné 

názory a postoje, obhajovať svoje názory a postoje, adaptovať svoje názory a 

postoje v novej situácii; 

 prehlbovanie poznania kultúry, rozširovanie poznania kultúry, aplikovanie 

získaného poznania na nové situácie; 

 samostatnosť v získavaní, spracúvaní a využívaní informácií a narábanie 

s nimi;  

 schopnosť samostatne argumentovať vo vzťahu k obsahom médií, hodnotiť 

dôsledky pôsobenia jednotlivých produktov médií; 

c) proces žiakovho učenia: 

 kultivovanosť v komunikácii pri riešení úloh, schopnosť komunikovať s 

pomocou rôznych vyjadrovacích prostriedkov (slovných, pohybových, 

zvukových a pod.); 

 efektívnosť komunikácie pri riešení úloh a jej interpretácie; 

 originálny vklad žiaka do spolupráce pri riešení úloh, jeho zodpovednosť pri 

riešení úloh; 

 schopnosť efektívne spolupracovať pri riešení úloh, 

 prejavy záujmu o kultúrne artefakty a o kultúrnu tvorbu, aplikáciu žiakovho 

záujmu do iných oblastí kultúrnej tvorby; 

 pestrosť v prejavoch kognitívnych procesov u žiaka; 

 zručnosti a kultivovanosť pri prejavoch  emocionality.  

 

Vyjadrenie plnenia kritérií hodnotenia v známkach je len pomocným ukazovateľom. 

Hodnotenie predmetu vyžaduje komplexnú spätnú väzbu na aktivitu žiakov. Zahŕňa 

hodnotenie ich výsledkov, spolupráce a motivácie. V rámci hodnotenia je dôležité využitie 

slovného hodnotenia s poskytnutím analyticky podloženej a veku primeranej spätnej väzby 

v rôznych aspektoch činnosti žiakov. V rámci hodnotenia uplatňujeme priestor na 

sebahodnotenie žiakov a tiež spätná väzba celej triede v závere vyučovacej jednotky.  

 

 
Výborný: žiak je tvorivý, flexibilný, otvorený zmenám, využíva pestré vyjadrovacie 

prostriedky a obnovuje ich, reflektuje kultúrne procesy i svoje vlastné premeny. 

Chválitebný: žiak spĺňa kritériá, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý.  



 

 

Dobrý: žiak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva, je slabo motivovaný k tvorbe, 

nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, komunikuje 

nekultivovane, ťažšie identifikuje predsudky a stereotypy. 

Dostatočný: žiak realizuje úlohy s pomocou imitácie, prejavuje len základné zručnosti v 

narábaní s vyjadrovacími prostriedkami kultúry. Minimálne identifikuje prebiehajúce procesy, 

len s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti, schopnosti a poznanie v nových oblastiach.  

Nedostatočný:  neodporúčame  používať, pretože každý žiak má z rodiny a prostredia isté 

kultúrne návyky a schopnosť vnímania kultúry. 



 

 

 

7. Vzdelávacia oblasť:  Zdravie a pohyb 

7.1 Telesná a športová výchova 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby spolu 258 vyučovacích hdoín 

Kód a názov študijného zamerania 7902 J 77 gymnázium – šport 

Ročník  1. – 4. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 
Charakteristika predmetu 
 

Učebný predmet vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej 

starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických 

skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej 

výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné 

informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch 

zdravého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou 

o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života 

v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti 

civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, 

v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy 

zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne orientovanej 

zdatnosti a telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený k 

pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu 

sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, k poznaniu 

kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.  

Takto získaný komplex predmetových a kľúčových kompetencií vrátane s osvojenými 

telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal stať v konečnom dôsledku súčasťou 

jeho životného štýlu a výrazom jeho životnej filozofie. 

Učebný predmet spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, 

športe, zdraví a zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných 

foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy alebo formou 



 

 

integrovanej telesnej a športovej výchovy (Učebné osnovy pre zdravotnú telesnú výchovu sú 

spracované samostatne). 

Cieľ predmetu 

 
Všeobecnýmcieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je 

umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať 

správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné 

a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, 

zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, 

z telesnej výchovy a zo športu (šport v chápaní akejkoľvek pohybovej aktivity v zmysle 

Európskej charty o športe z roku 1992), utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej 

výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby ako súčasť zdravého 

životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. 

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci : 

 porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali 

zodpovednosť za svoje zdravie;  

 vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti 

jednotlivca; 

 osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s 

aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a 

zdravím; 

 vedeli aplikovať a naplánovať  si spôsoby  rozvoja pohybových schopností pri 

zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

 porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných 

poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení; 

 boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať  si svoj pohybový 

režim a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;  

 rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej 

a regeneračnej  funkcii športových  činností; 

 osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti 

poskytnutia prvej pomoci; 

 racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného 

ohrozenia; 

 
Členenie predmetu a jeho ciele 

Vzdelávanie v predmete telesná a športová výchova je rozdelené do štyroch hlavných 

modulov, zahrňujúcich základné vedomosti o zdraví, pohybe, výžive, o význame 



 

 

pohybových aktivít pre udržanie zdravia, prevencii ochorení, zdravotných rizík, športovej 

činnosti, pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti, životnom štýle. Výstupom by mala byť 

pohybová kompetencia s integrovaným pohľadom na pohyb,  športovú činnosť, zdravie  

a starostlivosť o neho v praktickom živote. 

 

Hlavné moduly: 

 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý životný štýl 

3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  

4. Športové činnosti pohybového režimu  

5.  Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi 

jednotlivcami 

6. Športové činnosti uskutočňované v kolektíve 

7. Športové činnosti kreatívne a estetické 

8. Športové činnosti v prírodnom prestredí 

 

Ciele jednotlivých modulov: 

 

Zdravie jeho poruchy  

✓ pochopiť význam zdravia pre jednotlivca a spoločnosť   

✓ porozumieť  otázkam vzniku civilizačných porúch zdravia, zdravotných oslabení 

a princípom primárnej a sekundárnej prevencie;  

✓ pochopiť význam pohybových aktivít pre zdravie, pre odstraňovanie a stabilizovanie 

zdravotných porúch a oslabení žiaka a dôležitosť ich začlenenia do každodenného 

života; 

✓ uplatňovať teoretické a praktické vedomosti zo športu pri prevencii chorôb ako 

najúčinnejší spôsob starostlivosti o vlastné zdravie; 

✓ porozumieť nebezpečenstvu závislostí, ich biologickými a sociálnymi následkami 

(fajčenie, alkohol,  iné drogy), výchova k eliminácii rizika; 

✓ vedieť poskytnúť prvú pomoc – základné zásady prvej pomoci; 

 

Zdravý životný štýl 

✓ osvojiť si zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu; 

✓ porozumieť významu jednotlivých telovýchovných a športových činností ako súčasti 

optimálneho pohybového režimu; 



 

 

✓ nadobudnúť skúsenosť s využívaním adaptačných a kompenzačných  tréningových 

mechanizmov na podporu zdravého životného štýlu  

✓ získať praktické zručnosti o zdravotne orientovaných pohybových činnostiach a ich 

využívať v dennom režime; 

✓ účelne využiť vplyv prírodných síl na vykonávanie vybraných telovýchovných 

a športových činností a starostlivosti o zdravie; 

✓ zorganizovať si pohybový režim a vytvoriť si program vlastných pravidelných 

pohybových aktivít  ako súčasť životného štýlu; 

✓ využiť nadobudnutú pohybovú gramotnosť na ďalšiu aktívnu športovú činnosť vo 

svojom životnom štýle a spoluorganizovaní pohybového režimu iných osôb; 

✓ vytvoriť  si predstavu a získať skúsenosti o vlastných pohybových možnostiach; 

✓ porozumieť účinkom pohybu na telesný, funkčný, psychický a motorický rozvoj 

a osvojiť si potrebu pravidelnej pohybovej aktivity v dennom režime; 

✓ pochopiť význam aktívneho odpočinku v pohybovom režime žiakov; 

 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  

✓ získať skúsenosti z pôsobenia rôznych telovýchovných a športových činností na 

telesný, funkčný a motorický rozvoj; 

✓ plánovať a aplikovať spôsob rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní 

pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 

✓ vytvoriť si správnu predstavu o pohybovom zaťažení pri telovýchovnej a športovej 

činnosti;  

✓ preukázať schopnosť hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú 

výkonnosť; vedieť diagnostikovať pulzovú frekvenciu, 

✓ vedieť uplatniť viaceré pohybové prostriedky na rozvoj jednotlivých pohybových 

schopností; 

✓ pochopiť potrebu dosiahnutia svojej optimálnej všeobecnej a špeciálnej pohybovej 

výkonnosti ako predpokladu na vykonávanie záujmovej športovej činnosti; 

 

Športové činnosti pohybového režimu 

✓ využiť poznatky o štruktúre športovej činnosti a skúsenosti z ich osvojovania 

k osobnému pohybovému rozvoju, k zlepšovaniu svojej telesnej zdatnosti a vedieť ich 

demonštrovať v činnosti; 

✓ preukázať pohybovú gramotnosť, využitie poznatkov a zručností v osobnom 

športovom výkone; 



 

 

✓ získať poznatky o pravidlách športových disciplín a vedieť ich uplatniť pri  

praktických športových disciplínach, organizovaní športovej aktivity; 

✓ pociťovať pozitívne zážitky z vykonávania pohybu, konať fair play; 

✓ orientovať a preukázať schopnosť  premiestňovať sa v prírodnom prostredí pomocou 

rôznych lokomočných a športových prostriedkov; 

✓ vedieť prezentovať osobný výkon na verejnosti, v súťaži, až k prípadnému 

profesijnému zaradeniu v športe; 

✓ rozvíjať hodnotovú orientáciu žiaka, tvorivosť, socializáciu, komunikáciu, motiváciu 

a estetický prejav prostredníctvom pohybu; 

 

Športové činnosti pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami 

✓ prakticky demonštrovať zápas, súťaž v športoch s priamym a nepriamym 

kontaktom so súperom,  

 

preukázať schopnosť zachovania bezpečnosti pri pádoch a uplatniť zásady 

sebaobrany  

Športové činnosti uskutočňované v kolektíve 

 

 pochopiť rozdiel v individuálnej a kolektívnej taktike pri realizácii športovej hry,  

 

      vykonať ukážku herných činností jednotlivca aspoň z 2 hier,  

 

      zorganizovať cvičebnú skupinu, zapojiť sa do rozhodovania hry, súťaže  

 

Športové činnosti kreatívne a estetické                

 vykonať ukážku pohybu s vybraným náčiním, bez náčinia, na náradí s 

rôznymi výrazovými prostriedkami,  

 

 zostaviť rozcvičenie pri hudbe,  

 

 pochopiť význam taktu, rytmu, melódie a využiť ich v spojitosti s pohybovou 

kultúrou tela,  

 

 vytvoriť individuálnu a kolektívnu pohybovú väzbu, skladbu a využiť ich v 

spojitosti s hudbou  

 

 

 

* Zdravie a jeho poruchy  

 



 

 

Poznatky o význame zdravia pre jednotlivca a pre spoločnosť, o vzťahu medzi 

zdravotnými návykmi a zdravotným stavom, vzťahu medzi športom a zdravím, o vzťahu 

človeka k životnému prostrediu. Poznatky o vplyve pohybu na opornú a pohybovú sústavu, 

o úprave funkcie tráviacej, dýchacej, obehovej zmyslovej a nervovej sústavy. Poznatky o 

všeobecných zásadách prvej pomoci. Charakteristiky  niektorých porúch zdravia, ich vznik,  

bezpečnosť pri športovaní a veľkosť zaťažovania. Poznatky o prevencii pred 

civilizačnými, neinfekčnými a nešpecifickými chorobami, o prevencii pred drogovými 

závislosťami látkovými a nelátkovými  a ďalšími rizikovými faktormi porúch zdravia a spôsobu 

života.   

 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

 

Základná gymnastika, zdravotne orientované cvičenie, relaxačné a dýchacie cvičenie, 

cvičenie na držanie tela, technika základnej lokomócie, východiskové polohy, cvičenie na 

lavičkách, tanečné kroky a poskoky, špecifické cvičenia na jednotlivé poruchy zdravia, 

strečing a pod. 

 

 

 

 

* Zdravý životný štýl  

 

Poznatky o pohybovom režime, o hygienických návykoch, o režime dňa, o správnom 

stravovaní. Poznatky o základných pojmoch vo výžive a zložení potravín, o správnych 

stravovacích návykoch, o škodlivých látkach v potravinovom reťazci, o poruchách príjmu 

potravy. Poznatky a zručnosti o životnom štýle, pohybovej gramotnosti, zdravotne 

orientovanej telovýchovnej a športovej aktivite. Pohybový program, denný pohybový režim, 

poznatky o režime práce a oddychu, o prostriedkoch regenerácie a využití športu ako 

regeneračného prostriedku, o psychohygiene, o kalokagatii a olympizme. 

 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

 

Všestranne rozvíjajúce cvičenia, systém jogových cvičení , 5 Tibeťanov, masáž, 

totálna relaxácia, jogging, chôdza s behom, cvičenie v prírode, pohybové hry, didaktické hry, 

očná gymnastika, psychomotorika, hody na cieľ, prekážkové dráhy a pod.  

 



 

 

* Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť   

 

Poznatky o jednotlivých kondičných a koordinačných schopnostiach, o metódach 

rozvoja pohybových schopností, o metódach hodnotenia a testovania všeobecných 

pohybových schopností, o rozvoji pohybovej výkonnosti pomocou športových disciplín. 

Poznatky a zručnosti vo zvyšovaní telesnej zdatnosti, zaťažovanie v telovýchovnom 

a športovom procese, všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť, sebahodnotenie.  

 

Ponúkaný pohybový obsah modulu: 

 

Športové činnosti mobilizujúce energetické zdroje a optimalizujúce ich vplyv. 

Možno ich merať v priestore, čase alebo v čase i priestore v štandardných podmienkach. 

Využiť cvičenia a prostriedky atletiky, lyžovania, korčuľovania, plávania, streľby, a iných. 

Pohybové činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju pohybových schopností a zvyšovaniu 

telesnej zdatnosti. Sem patria rôzne telovýchovné a športové činnostikondičnej 

gymnastiky (cvičenie v posilňovni, posilňovacie cvičenia s vlastným telom, s náčiním, 

na náradí) aerobik, body styling, ropeskipping, cyklistika a pod. 

 

 

* Športové činnosti pohybového režimu  

 

Poznatky o účinku jednotlivých športových činností na zlepšenie zdravia, o technike 

a taktike vykonávania športových disciplín, pravidlá vybraných športov, športová 

terminológia, športové prostredie, športový divák 

 

Ponúkaný pohybový obsah v  module: 

 

 Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi 

jednotlivcami. Vyžadujú ovládanie techniky pohybov vo vzťahu k súperovi, schopnosť 

predvídať a vôľu víťaziť. Výber činností z viacerých kontaktných športov najmä úderové, 

chvatové  a pákové systémy: džudo, zápasenie, aikido, karate a ďalšie úpolové športy 

a individuálnych športov bez priameho kontaktu so súperom ako tenis, stolný tenis, 

bedminton. Majú poskytnúť žiakom poznatky o niektorých bojových a individuálnych 

športoch a osvojenie si vybraných športových zručností s prekonávaním súpera s akcentom 

na možnosť ich uplatnenia v živote, zorientovanie sa v základoch technika a taktiky 

sebaobrany. 



 

 

 

 Športové činnosti uskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel. 

Charakteristickým znakom je súperenie medzi kolektívmi, vyžadujú kooperáciu v družstve, 

vplývajú na rozvoj schopnosti anticipácie jednotlivcov i kolektívov a vôle zvíťaziť. Výber sa 

uskutočňuje zo športových i netradičných hier: basketbal, hádzaná, volejbal, futbal, rugby, 

nohejbal,  hokej, florbal, fresbee ultimate, futsal, hokejbal, korfbal, plážový volejbal, 

ringo, softball, streetbasketbal, bejzbal, kolky, a iné. Majú prispieť k rozvoju osobnosti 

žiaka, ku pracovnej kooperácii a komunikácii, zlepšiť anticipáciu partnera, rozvinúť 

toleranciu, vôľu, zdokonaliť osvojené herné činnosti jednotlivca a kolektívu, vedieť posúdiť 

kvalitu herných činností a herných kombinácií vo vzťahu k prevencii porúch a ochrane 

zdravia,  preukázať uplatnenie herných činností  a kombinácii v hre, v zápase,  vo svojom 

pohybovom režime a pri rozvoji funkčnosti jednotlivých orgánov tela. 

 

 Športové činnosti charakteristické kreativitou a ovládaním pohybovej formy na 

náradí, s náčiním a bez náčinia, pri ktorých sú zvýraznené  rozličné estetické prejavy a cit 

pre rytmus. Výber telovýchovných a športových činností tvorí: tanec, športová gymnastika, 

moderná gymnastika, základná gymnastika, plávanie, jóga, kalanetika, strečingové 

cvičenia, pilates, korčuľovanie, skoky na trampolíne, rope skiping, psychomotorické 

cvičenia, zdravotne orientované cvičenia, cvičenie vo vode. Aktivity charakteru súťaži 

ako napr. tvorba pohybovej skladby a iné. Sledujú rozvíjanie tvorivosti a estetického 

prejavu pri pohybovej činnosti, rozvíjanie koordinácie pohybov celého tela v priestore 

a jednotlivých častí tela navzájom, spoznávanie súladu hudby a pohybu, vnímanie rytmu 

pohybu ako nástroja rytmu dýchania a činnosti srdcovo-cievnej sústavy, rozvoj myslenia a 

duševnej pohody, vytvárania pozitívnych zážitkov a vzťahu k pravidelnému pohybu na 

základe osvojených pohybových zručností kreatívnych individuálnych a estetických športov, 

dokázať ich spoznávať, pociťovať a rozumieť im. 

 

 Športové činnosti charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí, 

adaptovaním sa na zmeny tohto prostredia. Z prostredia vplývajú na človeka vzduch, 

voda, zem, sneh, skaly, hory, pláže a iné, v ktorých podmienkach sa pohybové aktivity 

uskutočňujú. Vo výbere sú športy: bežecké a zjazdovélyžovanie, snowboarding, plávanie, 

turistika, kolieskové korčulovanie, severská chôdza, biatlon, jogging, orientačný beh, 

lezenie, kempovanie, cyklistika a iné.  Zmyslom je, aby žiak spoznal pôsobenie a využitie 

prírodných síl na realizáciu telovýchovných a športových činností, získal schopnosť lepšej 

orientácie v prostredí a premiestňovania sa v prirodzenom prostredí s ľubovoľným 

lokomočným a premiestňovacím prostriedkom, zlepšenie adaptácie organizmu, otužilosti a 



 

 

získavanie schopnosti prekonávania prekážok. Zmyslom je ďalej zdokonalenie osvojených 

pohybových zručností  aspoň z jedného zimného, jedného letného športu a jedného športu 

vo vode, získanie základných zručností z ďalších športov vykonávaných v prírode a 

prostredníctvom nich vytváranie vzťahu k aktivite a poznaniu pohybových a prírodných 

vplyvov pri starostlivosti o zdravie. 

 
 
 

Zdravie a jeho poruchy  

 

 Obsahový štandard 

 

Pojmy a symboly 

Zdravie, zdravotný stav, zdravotné návyky, hygiena, poruchy zdravia, zdravotné 

oslabenie, zdravotné postihnutie, civilizačné choroby, správne držanie tela, primárna 

a sekundárna prevencia, nebezpečenstvo závislostí, prvá pomoc, životné prostredie, oporná 

a pohybová sústava, dýchacia sústava, obehová sústava a vplyv pohybu na ich rozvoj. 

 

b)  Výkonový štandard 

 

Žiak  vie: 

 definovať zdravie, zdravotný stav, zdravotné oslabenie, zdravotné postihnutie; 

 vysvetliť, ako pohybové aktivity prispievajú k udržaniu zdravia; 

 má schopnosti diskutovať o problematike týkajúcej sa zdravia, civilizačných chorôb, 

hľadať a realizovať riešenia v tejto problematike; 

 vysvetliť pojem hygiena a definovať jej význam pre zdravie; 

 vysvetliť zásady primárnej a sekundárnej prevencie; 

 identifikovať telesné, psychické, duševné a sociálne aspekty pohybu, športu vo 

vzťahu k zdraviu; 

 praktické poskytnutie prvej pomoci; 

 

Zdravý životný štýl 

a) Obsahový štandard 

výživa, zloženie stravy, školdlivé látky v potravinách 

životný štýl, riziká životného štýlu, psycho – hygiena, kalokagatia 

pohybový program, aeróbne cvičenia, všestranne rozvíjajúce cvičenia, jogging 



 

 

joga, masáž, totálna relaxácia, didaktické hry 

psychomotorické hry, pohybové hry 

 

b) Výkonový štandard 

 

Žiak  vie: 

 vysvetliť hlavné charakteristiky alternatívnych foriem výživy ; 

 základné atribúty zdravého životného štýlu; 

 zostaviť program denného pohybového režimu; 

 aplikovať zdravotne orientované cvičenia a primerane ich použiť; 

 vytvoriť a zorganizovať svoj pohybový program ako súčasť zdravého životného štýlu; 

vyjadriť svoje zážitky z pohybu a športovania 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  

 

a) Obsahový štandard 

            cvičenia miernej, strednej a maximálnej intenzity zaťaženia 

            kondičná gymnastika, posilňovanie s vlastným telom, s náčiním a na náradí 

            atletické behy, cyklistika, korčuľovanie, plávanie 

             skákanie cez švihadlo, akrobacia, pohybové hry 

            výchdiskové polohy, cvičenia vo vise 

b) Výkonový štandard 

 

Žiak vie: 

 charakterizovať zásady rozvoja a rozdiel vo vykonávaní cvičení na rozvoj rýchlosti a 

vytrvalosti, dokáže preukázať zmenu rozvoja  týchto pohybových schopností a zostaviť 

program ich rozvoja na udržanie a skvalitnenie zdravia; 

 poznať princípy rozvoja a hodnotenia koordinačných  schopností, preukázať svoju úroveň 

ich rozvoja činnosťami pre denný režim; 

 správne držať telo, uvedomiť si princípy stability a lability tela pri pohybe v rôznych 

situáciách, poznať zásady rozvoja  kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti chrbtice a prevencie 

pred vznikom porúch, vie vybrať a uplatniť cvičenia rozvoja vo svojom pohybovom 

režime; 

 zvládnuť pohybové situácie v priestore a čase,  vykonávať pohyb s rôznym zaťažením a 

zhodnotiť svoju motorickú úroveň;   

 

Športové činnosti pohybového režimu 



 

 

a)  Obsahový štandard 

odborná terminológia telovýchovných a športových činností 

systematika športov 

osvojovanie si techniky preberaných športov 

zásady fair – play, etický kódex, organizácia súťaži, športové úspechy SR 

 

b) výkonový štandard 

používať odbornú terminológiu telovýchovných a športových činností 

charakterizovať športy a športové disciplíny 

prezentovať optimálnu techniku preberaných šľportov 

rešpektovať pravidlá športových činností počas ich vykonávania 

uplatňovať zásady fair – play pri cvičení, súťažení 

 

Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami 

 

a) Obsahový štandard 

 

Pojmy a symboly 

 Úpolové športy, etika boja, sebaobrana, chvaty, pákové a úderové systémy, 

bezpečnosť športu, športový výstroj, súper, protivník, športové súťaže, predvídanie, rýchlosť 

reakcie, protihráč, individuálne športy, stolný tenis, bedminton; 

 

b) Výkonový štandard 

 

Žiak  vie: 

● zvládnuť individuálny zápas so súperom v jednom druhu úpolového a individuálneho 

športu; 

● rešpektovať pravidlá športov a zásady sebaobrany;  

● preukázať schopnosť zachovania bezpečnosti pri pádoch; 

 

Športové činnosti uskutočňované v kolektíve 

 



 

 

a) Obsahový štandard 

 

Pojmy a symboly 

 Herná činnosť jednotlivca, herné kombinácie, herná zručnosť, hra, pohybová hra, 

športová hra, raketa, pálka, bránka, kôš, individuálny výkon, kolektívny výkon, súťaž, zápas, 

fair play, taktika, technika, psychická príprava, súper,  herné náčinie. 

 

b) Výkonový štandard 

Žiak  vie: 

● poznať pravidlá aspoň 2 hier a vie ich uplatniť v hre; 

● chápať rozdiel v individuálnej a kolektívnej taktike,  medzi individuálnym a kolektívnym 

výkonom, demonštrovať využitie komunikačných zručností, konať v zásadách fair play , 

dokáže zaznamenať a analyzovať zo záznamu hernú situáciu; 

● vykonať ukážku zvolených herných činností jednotlivca z loptových hier s výsledným 

efektom dosiahnutia gólu, koša, bodu ako prostriedku rozvoja osobnosti, správania žiaka; 

● zorganizovať cvičebnú skupinu, zapojiť sa do rozhodovania hry, súťaže; 

 

 

Športové činnosti kreatívne a estetické 

a) Obsahový štandard 

 

 športová gymnastika, aeróbna gymnastika, skoky na tranpolíne 

 pohybové hry, cvičenia s náčiním, základná gymnastika 

rytmus dýchania a rytmus pohybu 

 b) výkonový štandard 

Žiak  vie: 

 vykonať ukážku pohybu s vybraným náčiním a bez náčinia s rôznymi  výrazovými 

prostriedkami na zlepšenie funkcie orgánov tela; 

 demonštrovať vytváranie (zo zadaného cvičenia) adekvátnej kombinácie pohybových 

činností a prezentovať úroveň myslenia, stavu nervovej sústavy; 

 zostaviť rozcvičenie pri hudbe, individuálnu a kolektívnu pohybovú väzbu; 

 osvojiť si zásady, princípy tvorby pohybovej skladby a  opísať, nakresliť túto pohybovú 

skladbu (napr. grafický záznam pohybovej skladby); 

 chápať význam taktu, rytmu, melódie a vedieť ich využiť v spojitosti s pohybovou kultúrou 

tela; 

 dokázať vytvárať pohybové väzby a vedieť ich využiť v spojitosti s hudobnou ukážkou;  



 

 

 hodnotiť  a prezentovať kvalitu pohybu, vie vyjadriť svoje zážitky z pohybu; 

 

Športové činnosti v prírodnom prostredí 

 

a) Obsahový štandard  

 

Pojmy a symboly 

 Prírodné prostredie, pohybová činnosť v teréne,  druhy terénov, premiestňovanie  a 

pobyt v prírode, ochrana človeka a prírody, adaptácia na prírodné prostredie, vodné 

prostredie, pohyb vo vode, cvičenie vo vode, bezpečnosť pohybu v prírode, zelené hry, 

adrenalínové športy, zážitkové učenie, prvá pomoc 

 

b) Výkonový štandard 

Žiak  vie: 

● sa premiestniť špecifickou pohybovou činnosťou v teréne; 

● demonštrovať osvojenie si základných pohybových zručností vo vodnom prostredí, v 

zimnej a letnej prírode; 

● chápať rozdielnosť zamerania a účinku pohybových aktivít vo vodnom prostredí a vie 

vykonať ukážku zdolávania vodného prostredia; 

● sa orientovať v prírodnom prostredí a adaptovať na ponúkané zaťaženie, predvídať riziko 

pobytu a športovej  činnosti ;  

● vhodne využiť prírodné prostredie na prevenciu zdravia, na špecifickú starostlivosť pri 

zdravotnej poruche; 

 
 
Metódy a formy práce  

 

Organizačné formy povinného vyučovania telesnej a športovej výchovy 

Vyučovacia hodina  

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina telesnej a 

športovej výchovy. Zúčastňujú sa jej všetci žiaci.  

Žiaci so zdravotným oslabením (III. zdravotná skupina) sú  ponechaní na vyučovacích 

hodinách telesnej a športovej výchovy s intaktnými žiakmi a realizujeme integrované 

vyučovanie. Zásady integrácie na hodinách telesnej výchovy sú uvedené v učebných 

osnovách zdravotnej telesnej výchovy (Učebné osnovy zdravotnej telesnej výchovy pre 

stredné školy (ISCED 3A,B) – č. CD-2004-3180/6220-1:095, platné od 1.9.2004 ) 



 

 

Žiak môže byť oslobodený od účasti  na vyučovaní telesnej a športovej výchovy iba 

na návrh lekára.  

Bezpečnosť pri vyučovaní zabezpečuje učiteľ svojou prítomnosťou po celý čas 

vyučovacej hodiny, dôsledným uplatňovaním obsahu učebných osnov, premyslenou a 

účelnou organizáciou práce, používaním adekvátnych vyučovacích metód a foriem, 

vydávaním presných a zreteľných povelov na riadenie činnosti, vysvetľovaním a dôsledným 

uplatňovaním zásad bezpečnosti pri práci v rôznych podmienkach telovýchovného procesu, 

sústavným overovaním bezpečnosti a funkčnosti náradia pred jeho používaním a zreteľným 

označením poškodeného náradia a náradia nezodpovedajúceho technickým normám. 

  Ak nastane úraz, okamžite poskytne učiteľ prvú pomoc, zabezpečí lekárske 

ošetrenie, oznámenie rodičom a napíše záznam o úraze. 

Žiaci používajú na hodinách zodpovedajúci cvičebný úbor, ktorý zodpovedá zásadám 

bezpečnosti a hygieny telovýchovnej činnosti. 

 

Kurzová forma výučby    

Kurzové formy výučby sú súčasťou vyučovania predmetu, majú samostatnú časovú 

dotáciu. Sú formou s povinným obsahom. V 1. ročníku absolvujú žiaci kurz pohybových 

aktivít v prírode so zameraním na zimné športy (lyžiarsky kurz, snowboardový 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 záujmovej telesnej 

a športovej výchovy za spolupráce s rodičmi a ostatnými učiteľmi školy. Dôležité miesto v 

systéme školskej telesnej výchovy má i nepovinný predmet "Pohybová a športová výchova". 

Cenná je spolupráca aj s telovýchovnými organizáciami v mieste školy. 

 
Učebné zdroje 
 PhDr. Jaroslav Frano, Csc. a kol. , Metodická príručka pre vyučovanie telesnej 

výchovy pre 1. a 2. ročník stredných škôl , rok vydania 1984, počet strán 396 

 PaedDr. Zdeněk Nádvorník a kol. , Metodická príručka pre vyučovanie telesnej 

výchovy pre 3. a 4. ročník stredných škôl , rok vydania 1986, počet strán 416 

 
 
 
Hodnotenie predmetu 
 

Predpokladom spravodlivého hodnotenia žiakov je ich čo najlepšie poznanie. 

Hodnotenie žiakov je integrujúcou súčasťou výchovno-vzdelávacej práce v telesnej výchove.  



 

 

Má byť jedným z prostriedkov získavania žiakov pre ich vlastné telesné, pohybové, 

psychické a intelektuálne zdokonaľovanie, pre utváranie trvalého vzťahu k telesnej výchove 

a športu a starostlivosti o svoje zdravie. 

Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje 

nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej 

gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či 

sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, ale aj mimo 

neho,  či pociťoval z nej radosť a potešenie,  či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. Preto 

za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považuje: 

* posúdenie prístupu a postojov žiaka,najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a 

vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie; 

* rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopnostížiaka, najmä rozvoj zdravotne 

orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím 

na individuálne predpoklady žiaka; 

* proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových 

zručnostía teoretických vedomostí,najmä orientácia v obsahu učebných programov 

zostavených učiteľom a realizovaných na jednotlivých školách;  

 

Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na 

základe dlhodobého sledovania prejavov žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho 

aktivitu, snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a angažovanosti v 

školskej i mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. Úroveň poznatkov v 

telesnej výchove a športe posudzuje priebežne v procese a môže si na to vytvárať i pomocné 

vedomostné testy. Na hodnotenie telesného rozvoja, telesnej zdatnosti a všeobecnej 

pohybovej výkonnosti sa odporúča používať batérie somatometrických a motorických testov. 

Na hodnotenie zvládnutia obsahu učebných programov používa učiteľ pomocné 

posudzovacie škály, využíva testy špeciálnej pohybovej výkonnosti a pridržiava sa 

štandardov. 

 Súhrnné hodnotenie žiaka je vyjadrené na vysvedčení. Ide o také súhrnné 

hodnotenie, aké sa na danej škole používa aj v iných vyučovacích predmetoch. Odporúča sa 

však priebežne počas vyučovania využívať najmä slovné hodnotenie, pretože umožňuje 

presnejšie vyjadriť klady a nedostatky žiakov a pre mnohých, a to osobitne pre dievčatá, je 

dôležitým a často aj silnejším motivačným činiteľom. 

 

 



 

 

„Učebné osnovy predmetu telesná a športová výchova sú totožné so vzdelávacím 

štandardom ŠVP pre telesnú a športovú výchovu“ 

 

 

8. Povinne voliteľné predmety  

8.1 Manažment v športe 

Názov predmetu Manažment v športe 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne , spolu 132 hodín 

Forma štúdia denná 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Ročník  1. – 2 

Kód a názov študijného odboru -  zameranie 7902 J 77 – gymnázium - šport 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

Transformačný proces v SR sa premieta do všetkých oblastí života a jednou z nich je 

aj šport. Manažment v športe skúma právne, sociálne a informačné procesy, štruktúry 

riadenia a organizácie športu, jeho prognózovanie a skúmanie ekonómie marketingu 

a manažmentu v športe na jeho rôznych úrovniach realizácie. Predmet sa zaoberá   

skúmaním vzájomných vzťahov športu a iných vedných disciplín, ktoré vytvorili podmienky 

pre vytvorenie nových odvetví športovej humanisticky. Jeho bezprostrednou súčasťou je 

i športová ekonomika, ktorá skúma ekonomické aspekty športu, resp. správanie sa 

športových subjektov ako ekonomických subjektov. Toto spojenie sa začína rozvíjať na 

profesionálnej báze, pretože šport ako dôležitý ekonomický faktor je neoddeliteľnou 

súčasťou modernej, hospodársky rozvinutej spoločnosti. Manažment v športe, ako vyučovací 

predmet vytvára predpoklady na tvorbu koncepcií v obchodnej a podnikateľskej politike , 

ktorá vychádza z vývoja potrieb a požiadaviek športového trhu, na ktorý je zameraný a má 

za cieľ dosiahnuť v ňom maximálny ekonomický efekt. 

Manažment ako odbor predstavuje nakumulovaný a logicky usporiadaný súbor 

poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia, ktoré sú vypracované na základoch 

abstrakcie a empírie a ktorým sa možno učiť aj ich vyučovať. 

 

Ciele predmetu 



 

 

Manažment v športe má žiakom sprostredkovať potrebné vedomosti, zručnosti 

a spôsobilosti, pomocou ktorých získajú základnú orientáciu v problematike športu ako 

spoločenského fenoménu. Zároveň budú schopní narábať so základnými manažérskymi 

a marketingovými kategóriami a pojmami v súvislosti so športom. 

 

V súlade so základným cieľom predmet umožňuje žiakom: 

získať základné poznatky z jednotlivých obsahových  okruhov; 

utvárať si vlastné názory a postoje; 

pochopiť význam manažmentu 

osvojiť si základné manažérske schopnosti a zručnosti; 

poznať úlohu manažéra; 

chápať organizačné a riadiace činnosti; 

uvedomovať si potrebu celoživotného vzdelávania v manažmente; 

uplatňovať ekonomické a manažérske vedomosti v športe; 

vysvetliť princípy športového manažmentu iným pracovníkom v športe; 

vedieť aplikovať manažérske a marketingové poznatky aj do iných oblastí spoločenského 

života; 

vedieť odborne komunikovať s riadiacimi pracovníkmi v športe; 

prispôsobovať sa novým trendom v športovom manažmente; 

rešpektovať a využívať lokálne manažérske špecifiká v športe. 

Obsah predmetu 

Obsah predmetov je zhrnutý do nasledovných tématických celkov tematických celkov 

 

Trhový mechanizmus a jeho pôsobenie 

Účtovníctvo 

Marketing 

Olympijské hnutie 

Antické olympijské hry 

Novodobé olympijské hry 

Tréningový proces 

Ekonomika športu 

Marketing športu 

Manažment v športe 

 

Viac o obsahu sa môžete dočítať v prílohe pre manažment v športe. 

 



 

 

Požiadavky na výstup 

 

Vo vymenovaných štúdijných oblastiach sú na žiaka kladené nasledovné požiadavky: 

Znaky administratívneho a manažérskeho riadenia 

vysvetliť podstatu administratívneho a manažérskeho riadenia v športe; 

rozpoznať aktuálnosť jedného zo spôsobov riadenia; 

pochopiť marketingovú orientáciu v manažérskom riadení. 

Predpoklady vzniku a existencie športového manažmentu; 

definovať objektívne predpoklady športového manažmentu; 

vysvetliť historickú podmienenosť športového manažmentu; 

vysvetliť ekonomickú podmienenosť športového manažmentu; 

znaky a funkcie športu a telesnej výchovy. 

 

Odlíšiť šport a telesnú výchovu. 

vysvetliť znaky športu a telesnej výchovy; 

porovnať šport s inými hrami; 

 

Dimenzie, aspekty, východiská a perspektívy manažmentu v športe 

charakterizovať nositeľov dimenzií manažmentu v športe; 

popísať aspekty manažmentu v športe; 

pysvetliť východiská a určiť perspektívy manažmentu v športe. 

 

Riadiace pozície v športe 

vymenovať riadiace pozície v športe; 

určiť predpoklady pre konkrétne pozície; 

vysvetliť podstatu podnikania v športe. 

 

Športový priemysel a hrubý domáci športový produkt 

vysvetliť problematiku športového priemyslu; 

popísať komponenty hrubého domáceho športového produktu; 

určiť význam športového priemyslu v spoločnosti. 

 

Antické olympijské hry. 

popísať históriu antických olympijských hier; 

rozpoznať súťažné disciplíny; 

vysvetliť odkaz hier pre dnešnú dobu. 



 

 

 

Novodobé olympijské hry a olympijské hnutie 

popísať históriu novodobých olympijských hier; 

rozpoznať spoločenskú podmienenosť hier; 

vysvetliť štruktúru súťaží. 

 

Športový marketing a marketingový mix 

vysvetliť prvky marketingového mixu; 

charakterizovať tzv. outside-in prístup v športe; 

aplikovať marketingový mix na šport. 

 

Sponzorstvo a športový marketing 

opísať oblasti športového marketingu; 

chápať športové sponzorstvo ako jednu z aktivít marketingovej komunikácie; 

rozpoznať rozdiel medzi sponzorstvom a mecenášstvom. 

 

Osnova marketingového projektu v športe 

vysvetliť potrebu marketingového projektu v športe; 

charakterizovať časti marketingového projektu; 

popísať formálny aspekt projektu. 

 

Expozícia v športovom marketingu 

vysvetliť hodnotu marketingovej expozície v športe; 

určiť súvislosť jednotlivých komponentov expozície; 

určiť cenu expozície. 

 

Fyzické priestory marketingovej komunikácie v športe a využitie športových symbolov. 

definovať fyzické priestory marketingovej komunikácie v športe; 

vytvoriť alternatívne priestory marketingovej komunikácie; 

určiť rozdielnu hodnotu priestorov. 

 

Účinnosť a efektívnosť marketingovej komunikácie v športe 

pozná metódy hodnotenia efektívnosti marketingovej komunikácie; 

určiť predpokladanú efektívnosť; 

analyzovať proces overovania účinnosti športového sponzorstva. 

 



 

 

Porovnávací marketing športových subjektov 

pozná štruktúru športových subjektov rôznych úrovní; 

pozná marketingové zámery športových subjektov rôznych úrovní; 

vie porovnávať konkrétne marketingové príležitosti. 

 

Olympijský marketing 

pozná špecifiká olympijského marketingu; 

pozná olympijský marketingový program; 

vie vysvetliť prípadové štúdie olympijského marketingu. 

 

Informačné a komunikačné technológie v športe 

pripraviť námet elektronickej prezentácie športového subjektu; 

rozpoznať význam informácií v športe; 

dokázať nájsť konkrétne športové informácie na internete. 

 

Právne aspekty športu 

pozná základné legislatívne normy potrebné pre šport; 

pozná špecifickú športovú legislatívu; 

vie pripraviť základný výklad ku konkrétnemu legislatívnemu problému. 

 

Komunikácia v manžmente športu 

pripraviť a viesť rokovanie o manažérskych otázkach v športe; 

vysvetliť manažérsku koncepciu v športe; 

porozumieť a akceptovať predložené koncepcie. 

 

Špeciálny marketing v športe 

rozpoznať špeciálne marketingové situácie v športe; 

využiť marketingové správanie biopolov a triopolov v športe; 

vytvoriť operatívne marketingové rozhodnutia v športe. 

 

Športová príprava a manažment v športe 

pozná princípy športovej prípravy; 

rozumie dokumentácii športovej prípravy; 

chápe prácu trénera. 

 

Metódy a formy práce 



 

 

Metódy a formy práce, ktoré uplatňujeme na hodine manažmentu v športe sú: 

hromadné, skupinové ale aj individuálne. Ide predovšetkým o formu frontálneho výkladu, 

diskusie, opakovacích hodín, prezentácií. Súčasťou hodín je aj forma zážitkového 

vyučovania a zúčastnenie sa na rôznych besedách so športovými manažérmi, špecialistami 

v oblast marketingu a všeobecného manažmentu, účtovníctva a ekonómie.  

 

Učebné zdroje 

ČÁSLAVOVÁ, E.:  Management sportu. Praha: EAST WEST PUBLISHING COMPANY, 

2000. ISBN 80-7219-010-5; 

EGER, L.: Marketing, management  a financování malého  a středne velkého klubu. Ústí nad 

Labem: UPU, 2005. ISBN 80-7044-669-2; 

LIESKOVSKÁ, V.: Imidž v teórii a praxi. Bratislava: EKONÓM, 2000. ISBN 80-225-1252-4; 

KOTLER, P.:  Strategic Marketing for NonProfit Organizations. New Jersey: PRENTICE 

HALL, 2002. ISBN 0-130-41977-X; 

SÝKORA, F.  a kol.:  Telesná výchova  a šport.  Terminologický  a výkladový slovník. 

Bratislava: F.R.G, 1995. ISBN 80-85508-26-5; 

SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 1999, 456 s. ISBN 80-7179-

228-4; 

SLÁVIK, Š.: Strategický manažment. Bratislava : Sprint, 2005, ISBN 80-89085-49-0. 

Hodnotenie predmetu 

Pri hodnotení predmetu manažment v športe sa vychádza zo všeobecne platných kritérií 

uvedených v Metodických pokynoch č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl. Hodnotenie žiakov z predmetu bude založené na kritériách hodnotenia v 

každom vzdelávacom výstupe. Hodnotiť sa budú praktické a teoretické vedomosti.žiakov. Do 

hodnotenia sa tiež zahŕňa celková aktivita žiakov na vyučovacej hodine a aj aktívnosť na 

vyhodnotení športových podujatí. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8.2 Základy športovej prípravy 

Názov predmetu Základy športovej prípravy 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 132 
vyučovacích hodín 

Forma štúdia Denná 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Ročník  1. – 2. 

Kód a názov študijného odboru -  zamerania 7902 J 77 gymnázium – šport  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu 

Základy športovej prípravy, ako voliteľný maturitný predmet na športových 

gymnáziách má žiakom tohto typu školy sprostredkovať potrebné vedomosti z rôznych 

oblastí telesnej kultúry, s využitím prierezových vedných oborov /história, anatómia, chémia, 

fyzika, psychológia, pedagogika a iné 

 Ako už zo samotného názvu tohto predmetu vyplýva, ide predovšetkým o získanie 

vedomostí, zručnosti a poznatkov žiakov z telesnej kultúry a jej zložiek, z oblasti 

tréningového procesu, či už v teoretickej alebo v didaktickej rovine, osvojenie si odbornej 

terminológie, aplikovanie vedeckých a praktických poznatkov, ako aj schopnosť 

charakterizovať ich zdôvodnenie a použitie v samotnom tréningovom procese. 

 

Ciele predmetu :  

Študenti dostávajú najnovšie informácie z tejto oblasti a zároveň základné vedomosti, 

ktoré neskôr môžu zúročiť pri štúdiu na vysokých školách športového zamerania. Dôraz na 

vedu o človeku vrátane športovej psychológie, taktiky a didaktiky telesnej výchovy a športu  

máme začlenený v predmete základy športovej prípravy - teoretická časť ako i v praktickej 

časti. Ponúkame nadštandardné podmienky pre skĺbenie športovej kariéry a vzdelania 

študenta. Celá odborná príprava sa konzultuje s poprednými odborníkmi  z telovýchovnej 

oblasti. Základy majú žiakom poskytnúť priestor pre pochopenie teoretických a didaktických 

základov športu a telesnej výchovy. Získanie vedomostí o didaktických zákonitostiach športu 

a telesnej výchovy sú základom znalostí a zručností k dosiahnutiu  kvalifikácie trénera III. 

triedy. 

 

Obsah predmetu 

 

1. Definovať a pochopiť význam a poslanie telesnej kultúry v živote človeka.  



 

 

2. Objasniť základné pojmy antických olympijských hier – kalokagathia, ekecheiriá.  

3. Formulovať poslanie, úlohy a ciele olympijského hnutia.  

4. Vysvetliť prínos pedagogiky, psychológie, fyziológie k rozvoju telesnej kultúry.  

5. Charakterizovať opornú a pohybovú sústavu človeka, jej stavbu a funkcie.  

6. Objasniť potrebu biochémie v športovom tréningu a v pohybovej činnosti.  

7. Vysvetliť metodiku zostavovania tréningových plánov od olympijského štvorročného cyklu 

až po tréningovú jednotku.  

8. Charakterizovať športový talent a určiť základné kritériá pri výbere   športovo – 

talentovanej mládeže.  

9. Objasniť význam, úlohy a ciele regenerácie a rehabilitácie v športovej príprave.  

10. Formulovať pojmy všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti.  

 

 

Požiadavky na výstup 

Definovať a pochopiť význam a poslanie telesnej kultúry v živote človeka. 

Objasniť základné pojmy antických olympijských hier – kalokagathia, ekecheiriá. 

Formulovať poslanie, úlohy a ciele olympijského hnutia. 

Vysvetliť prínos pedagogiky, psychológie, fyziológie  k rozvoju telesnej kultúry. 

Charakterizovať opornú a pohybovú sústavu človeka, jej stavbu a funkcie. 

Objasniť potrebu biochémie v športovom tréningu a v pohybovej činnosti. 

Vysvetliť metodiku zostavovania tréningových plánov od olympijského štvorročného cyklu až 

po tréningovú jednotku. 

Charakterizovať športový talent a určiť základné kritériá pri výbere športovo – talentovanej 

mládeže. 

Objasniť význam, úlohy a ciele regenerácie a rehabilitácie v športovej príprave. 

Formulovať pojmy všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti. 

 

Metódy a formy  

Metódy a formy práce sú súčasťou učebných osnov (pozri nižšie). 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

 



 

 

Adamčák, Š. :Úrazovosť na hodinách telesnej výchovy s využitím úpolových cvičení. 

In:Význam úpolových aktivít v pohybovej činnosti človeka. Bratislava:FTVŠ UK 2003. s. 5-

9. ISBN 80-88901-80-4 

Baka, M.M. : Fyzičeskaja i voenno-prikladnaja podgotovka doprizyvnoj molodeži.Moskva: 

Sovetskij sport, 2004. 278 s. ISBN5-85009-944-1 

Bartík, P.et al.:Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Ban. Bystrica:Pedagogická 

fakulta MB, 2007. 279 s. ISBN 978-80-8083-477-7 

Dovalil, J. et al: Výkon a trénink ve sportu. Praha:Olympia,2002, 331 s. ISBN 80-7033-760-5 

Ďurech, M. : Úpoly v obsahu štúdia FTVŠ UK.Bratislava:PEEM,2008, 210 s. ISBN 978-80- 

89197-87-3 

Fromel, K. et al: Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc: U Palackého, FTK, 

1999. ISBN 80-7067-945-X 

Kasa, J.: Pohybová činnosť v telesnej kultúra. Bratislava: U Komenského, 1991,340 s.,ISBN 

80-223-0228-7 

Kampmiller, T. et al: Metodika a rozvoj rýchlostných schopností. In Moravec et al.:Teória a 

didaktika výkonnostného a vrcholového športu. Bratislava: FTVŠ UK,SVSpTVaŠ,2007, 

210 s. 

Laczo, E. et al: Taória športového tréningu. Bratislava: Šport. 1976, 167 s. ISBN 77-018-76 

Martens, R. : Úspešný tréner. Praha: Grada. 2006, 501 s. ISBN 80-247-1011-0 

Meinel, K. : Bewegugslehre. Berlín: Volk und Wisswn, 1976 

Měkota, K. : Definice a struktúra motorických schopností. Praha: Česká kinantropologie. 4, 

2000,č.1,s.59-69. 

Moravec, R. et al: Teória a didaktika športu. Bratislava: FTVŠ UK, 2004, 208 s., ISBN 80-

89075- 22-3 

Morris, D. : Nahá opice. Praha:Mladá fronta. 1971, 154 s. 

Muller, J. et al: Příručka sebeobrany QS-1. Praha:Nae vojsko, 1973, 

Perútka, J. : Pokrokové tradície telesnej výchovy v Československu. Bratislava:Šport-

Olympia, 1973, 167 s. ISBN 77-026-73 

Perútka, J. : Dejiny telesnej výchovy a športu na Slovensku. Bratislava: Šport, 1980, 237 s. 

Poláček, A. : Optimalizácia profilácie príslušníkov PZ prostriedkami Aikido. Bratislava: FTVŠ 

UK, Diz.práca, 2009 

Poláček, A. et al: Taktika osobnej bezpečnosti. Pezinok: SOŠ PZ, 2006 

Roubiček, V. : Kdo s koho. Praha: Olympia, 1984, 79 s. 

Šimonek, J. et al Základy kondičnej prípravy v športe. Bratislava: UK, 2000, 190 s. ISBN 80-

223-15556-7 

Zemková, E. : Štruktúra športového výkonu v karate. Bratislava: FTVŠ UK, Diz.práca, 1998 



 

 

Zemková, E. et al: Disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti u športovcov rôznych 

špecializácií. Slov. lekár,9, 1999, č. 4-5.s 145 

 

Hodnotenie predmetu : Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl, sú v súlade splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov. 

 
 

 

 

8.3 Športová príprava  

Názov predmetu Športová príprava 

Časový rozsah výučby 1290 hodín 

Forma štúdia Denná 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Ročník  1. – 4. 

Kód a názov študijného  odboru - zamerania 7902 J 77 gymnázium – šport 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

Charakteristika predmetu 

 
Vyučovací predmet vytvára priestor na športovú prípravu a regeneráciu tela 

a osvojenie si potreby športovej pripravenosti žiakov, osvojenie si teoretických vedomostí 

a praktických zručností vo výchove k športu prostredníctvom športového tréningu, športovej 

činnosti a pohybových aktivít v prírodnom a umelom prostredí. Poskytuje základné 

informácie o tréningových metódach či možnostiach a športovej príprave v rôznych 

odvetviach športu. Žiak získava vzdelanie, ktoré súvisí s poznaním a starostlivosťou 

o športovca, jeho pohybový rozvoj, zdatnosť a tréning, ktoré určujú kvalitu športového 

výkonu. Osvojí si tréningové postupy a metódy, princípy tréningového procesu, spôsoby 

regenerácie. Získava vedomosti o športovej príprave a zručnosti z viacerých druhov 

športových disciplín. Je vedený k pochopeniu kvality športovej prípravy ako dôležitej súčasti 

svojho komplexného rozvoja, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich 

uplatneniu vo svojom režime dňa.  

Takto získaný komplex predmetových a kľúčových kompetencií, vrátane osvojených 

telovýchovných a športových zručností, by sa mal stať v konečnom dôsledku súčasťou 

žiakovho životného štýlu a postojov vlastnej životnej filozofie. 



 

 

Vyučovací predmet spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti 

z vybraných športov a teórie zdravého životného štýlu, ktoré sú dotvárané prostredníctvom 

realizovaných foriem vyučovania športovej prípravy. 

Časový rozsah výučby športovej prípravy vychádza zo Štátneho vzdelávacieho 

programu s počtom hodín 20 hodín týždenne v závislosti na druhu športu. Všetky vyučovacie 

jednotky sú založené na komunikácii tréner - učiteľ tak, aby došlo k skvalitneniu športovej 

prípravy jednotlivca. Dochádza teda k vzájomnému dopĺňaniu a podpore športovej prípravy 

na škole a tréningového procesu, čo má za následok systematickú a sústavnú prípravu 

športovca cielenú na podávanie kvalitných výkonov v súťažiach.  

 

 

Ciele predmetu 

 
Cieľom predmetu je zdokonaľovanie a doplnenie tréningového procesu formou  

športovej prípravy na vyučovacích hodinách (vo florbale, atletike, gymnastike, futbale, 

basketbale, hádzanej, volejbale, plávaní) a prostredníctvom rozvoja všeobecných 

a špeciálnych pohybových schopností. 

Hlavným cieľom výučby športovej prípravy na našej škole je eliminovať nedostatky 

v žiakových schopnostiach, a tým prispievať k športovému rastu našich študentov 

a zverencov trénerov športových klubov, z ktorých dominuje ľadový hokej v HKM Zvolen 

a MFK Lokomotíva Zvolen. To všetko chceme docieliť súčinnosťou dvoch zložiek našej 

výučby (učiteľ – tréner) a spoluprácou prostredníctvom vzájomných konzultácií. 

  

Cieľom výučby je aj rozvoj vedomostnej, motorickej, pohybovej a mravnej úrovne 

žiakov v: 

 základných telovýchovných pojmoch, terminológii a pravidlách osvojených 

pohybových činností; 

 organizácii a riadení pohybových činností a hier (súťaží); 

 hodnotení pohybovej činnosti; 

 účelnom a estetickom pohybovom prejave; 

 rozhodnosti, nebojácnosti, snahe po neustále lepšom výkone, tvorivosti, radosti z 

víťazstva, ocenení výkonu súperov, fair-play; 

 tolerancii a zodpovednosti za svoje konanie voči spolužiakom, učiteľom, rodičom 

a starším osobám; 

 aktívnom vzťahu k životnému prostrediu a k prírode. 

 



 

 

Jednou z priorít je aj príprava žiakov na stredoškolské športové súťaže organizované 

CVČ Domino Zvolen, ako aj príprava na vrcholové športové podujatia, reprezentáciu 

Slovenska alebo predolympijskú prípravu. 

 
Stanovené ciele dosiahneme: 

 motiváciou na hodinách; 

 osobným príkladom; 

 vhodným zaradením jednotiek športovej prípravy po konzultácii s príslušnými 

trénermi; 

 uplatňovaním nových metód a postupov v športovom procese. 

 

Obsah predmetu 

 

GYMNASTIKA 

Požiadavky na žiaka - výkonový štandard  

Žiak vie vykonať:  

 podhmatom zhyby na presnosť a opakovane (6 - 8);  

 zo zhybu stojmo vymyk  (3 - 5); 

 udržať variant prednosu na (3 – 5 sek.);  

 vo vzpažení fixovať bremeno 50% hmotnosti tela;  

 takmer bezchybný sed roznožmo čelne a bočne (3 - 5 sek.);  

 skoky odrazom znožmo za sebou (2 - 3);  

 vzpažiť, pričom medzi trupom a pažami je priamy uhol;  

 určený postoj bez kontroly zrakom;  

 sed roznožmo čelne a bočne s výdržou v polohe (30 - 35 sek.); 

 

TECHNICKÁ PRÍPRAVA  

Ciele technickej prípravy: 

 naučiť a zdokonaľovať správne držanie tela v základných polohách a pohyboch a pri 

vykonávaní jednoduchých cvičebných tvaroch;  

 osvojiť a zdokonaliť základné polohy tela a jednoduché cvičebné tvary v jednotlivých 

disciplínach;  

 motivovať žiakov a pripraviť organizmus na náročnejší pravidelný tréning.  

 

Obsah technickej prípravy 

 

Prostné: 



 

 

 prevaly a kotúle;  

 premet bokom;  

 stojka na lopatkách a stojka na rukách;  

 rovnovážne postoje;  

 skok s obratom o 180 stupňov; 

 prípravné cvičenia na premety;  

 salto;  

 zostava podľa programu prípraviek.  

 

Kôň na šírku s držadlami: 

 na podpornom náradí vo výške pliec (vodorovná žrď  a pod.), výskoky do vzporu a 

fixovanie polohy;  

 v rôznych podporoch na stálkach a vo vzpore na nízkych bradlách prenášanie 

hmotnosti tela obojručne (striedavo);  

 v stoji spojnom pri opore prešvihy únožmo vpred a vzad ponad prekážku;  

 vo vise na rebrinách imitácia metov jednonožne, postupovanie na hríbe.  

 

Kruhy:  

 visy: ležmo, stojmo, vznesmo, strmhlav, zmena visu s pomocou;  

 z visu a zo zhybu zoskok;  

 vo vise rotácia okolo pozdĺžnej osi tela samostatne a s pomocou;  

 varianty prednosov;  

 kmihanie a zákmihom zoskok;  

 zostava podľa programu prípraviek. 

  

Preskoky:  

 z rozbehu odrazom jednonožne, doskok znožmo, odraz znožmo, doskok znožmo;  

 skok do ľahu na vyvýšenú podložku;  

 technika doskoku z miesta a skok do hĺbky cca. 50 cm; 

 na mostíku skoky odrazom znožmo;  

 kotúľ letmo na vyvýšenú podložku;  

 roznožka cez kozu na dĺžku za zľahčených podmienok. 

 

Bradlá:  

 výskoky do vzporu a fixovanie polohy;  

 postupovanie obojručne (striedavo);  



 

 

 varianty prednosu;  

 základné kmihanie a zoskoky kmihom;  

 zostava podľa programu pre prípravky.  

 

Hrazda:  

 základné polohy: visy vznesmo, strmhlav, roznožmo, zhyb, vzpor;  

 vymyk z rôznych východiskových polôh;  

 postupovanie vo vise posunom čelne a bočne;  

 toč vzad, zákmihom zoskok;  

 zostava podľa programu prípravky. 

 

PLÁVANIE 

Osobitosti taktiky závisia od dĺžky bazéna, od cieľa, aký si plavec stanovil v 

pretekoch. Nácvik správnej taktiky si vyžaduje veľa pozornosti a času. Plavec musí vedieť 

udržiavať správnu techniku pri maximálnom zaťažení, ako aj pri veľkej únave spôsobenej 

akumuláciou laktózy vo svaloch. Dôraz na zdokonaľovanie techniky sa preto realizuje rôznou 

intenzitou. 

 

Požiadavky na plavcov – výkonový štandard 

Žiak vie:  

 plávať technicky správne štyrmi plaveckými spôsobmi, tzn. neskracuje priemerný čas 

a dĺžku záberu i pri vyššom aeróbno-anaeróbnom a anaeróbnom zaťažení;  

 popísať techniku jednotlivých plaveckých spôsobov, štartov a obrátok; 

 vykonať základné obrátky, kraulovú, kotúľovú obrátku a „Kieferovu“ obrátku;  

 vykonať „klasický“ a „atletický“ štartový skok a individuálne v súťaži uplatniť 

najvýhodnejší;  

 vykonať znakový štartový skok s vyplávaním a využiť tak pravidlo o 15 metroch;  

 po štartoch a obrátkach u plaveckých spôsobov kraul, znak a motýlik uplatniť vlnivé 

vyplávanie a využiť tak pravidlo o 15 metroch;  

 zvládnuť po taktickej stránke súťaže, ktoré sa plávajú na semifinále a finále;  

 plávať jednotlivé úseky určitým tempom, rôznou intenzitou a frekvenciou záberov. 

 

KONDIČNÁ PRÍPRAVA 

Ciele kondičnej prípravy: 

 ďalší dynamický rozvoj všeobecnej a špeciálnej telesnej prípravy s dôrazom na 

technickú, taktickú a psychologickú pripravenosť;  



 

 

 dôraz na rozvoj špecifickej vytrvalosti a anaeróbnej kapacity;  

 rozvoj svalovej sily a kĺbovej pohyblivosti;  

 dosiahnuť dobré výsledky na stredných a dlhých tratiach;  

 udržať úroveň všeobecných a rozvoj špeciálnych pohybových schopností;  

 dosiahnuť II. výkonnostnú triedu v plávaní v danej vekovej kategórii.  

 

Obsah kondičnej prípravy  

 

Rozvoj vytrvalostných schopností  

Rozvoj všeobecnej vytrvalosti na suchu:  

 beh v teréne alebo na atletickom štadióne rovnomernou alebo striedavou rýchlosťou 

(SF 120 -150 pulzov za minútu);  

 beh na lyžiach rovnomernou alebo striedavou rýchlosťou;  

 turistika (2 - 3 hod.), cyklistika, kolieskové korčule, kanoistika;  

 športové a pohybové hry vytrvalostného charakteru v trvaní 40 - 60 minút: basketbal, 

futbal, hádzaná a pod.; 

 preskoky švihadla (15 - 20 min.), aerobik (30 - 60 min.), ktorý je vhodný najmä pre 

dievčatá.  

 

Rozvoj špecifickej vytrvalosti na suchu:  

 gumové expandery;  

 izokinetické alebo biokinetické lavičky.  

 

Rozvoj vytrvalosti vo vode:  

Pri rozvoji špecifickej vytrvalosti (tréning na a nad anaeróbnym prahom) je 

potrebné sa riadiť odporúčaným tréningovým zaťažením v jednotlivých vekových 

kategóriách:  

 rozvoj základnej vytrvalosti: celková dĺžka série 2 - 10 kilometrov, úseky akékoľvek, 

interval odpočinku 5 - 30 sekúnd;  

 tréning na úrovni anaeróbneho prahu: celková dĺžka série 2 - 4 kilometre, úseky 

medzi 25 - 1500 metrov, interval odpočinku 10 - 30 sekúnd;  

 tréning nad úrovňou anaeróbneho prahu: celková dĺžka série 1,5 - 2 kilometre, úseky 

medzi 25 - 800 metrov, interval odpočinku 30 sekúnd – 2,5 minúty. 

 

Rozvoj silových schopností  

Rozvoj všeobecnej sily na suchu:  



 

 

 cvičenia využívajúce princíp kladky;  

 cvičenie s činkami, hmotnosť 70 – 90% z maxima v 2 - 6 opakovaniach;  

 cvičenia na viacúčelových posilňovacích zariadeniach;  

 cvičenie s vlastnou hmotnosťou, vo dvojiciach;  

 cvičenie s malými činkami do 3 kg;  

 cvičenie na gymnastickom náradí;  

 cvičenia v izometrickom režime svalovej práce.  

 

Rozvoj špeciálnej sily na suchu:  

 izokinetické alebo biokinetické lavičky; 

 gumové expandery.  

 

Rozvoj sily vo vode:  

 plávanie s pádlami rôznej veľkosti;  

 plávanie s tlačením predmetov (napr. dosky, kolmo na smer plávania);  

 plávanie s odporom: ťahanie rôznych vakov, vedier;  

 plávanie s doplnkovým odporom: tričká, krátke nohavice s veľkými vreckami po 

stranách; 

 plávanie na pružnom aj pevnom závese;  

 odrazy od stien bazénu na pružnom závese (obrátky);  

 plávanie s plutvami;  

 plávanie úsekov 10 - 25 metrov maximálnou frekvenciou záberov.  

 

Rozvoj rýchlostných schopností  

Všeobecné tréningové prostriedky - sucho:  

 pohybové hry vyžadujúce opakovane prebehnúť krátke úseky (5 - 15 metrov);  

 preskoky švihadla (obojnožne, jednonožne) – maximálny počet odrazov za 10 – 30 

sekúnd;  

 beh do schodov – maximálna frekvencia krokov alebo s došľapom na každý druhý 

schod;  

 výbehy z rozličných polôh (sed, drep, kľak, ľah, vzpor drepom a pod.) alebo z letmého 

a vysokého štartu do 10 - 15 metrov; 

 výbehy na zvukový signál, tréner sa pohybuje za cvičencami, štarty z rôznych polôh; 

 opakované úseky 15 - 30 metrov alebo behy s hendikepom (partner alebo družstvo 

dostáva primeraný náskok); 

 stupňované úseky 30 - 60 metrov;  



 

 

 úseky s postupným skracovaním krokov;  

 štafetový beh so skrátenými vzdialenosťami (napr. 4 x 50 metrov). 

 

Špecifické tréningové prostriedky - sucho:  

 izokinetické alebo biokinetické lavičky; 

 gumové expandery.  

 

Rozvoj rýchlostných schopností vo vode:  

Pri rozvoji rýchlostných schopností, tzn. anaeróbnej kapacity, je potrebné riadiť sa 

odporúčaným tréningovým zaťažením v jednotlivých vekových kategóriách:  

 tréning tolerancie laktózy: celková dĺžka série 300 - 1000 metrov, úseky medzi 75 - 

200 metrov, interval odpočinku 30 sekúnd – 10 minút; 

 tréning produkcie laktózy: celková dĺžka série 200 - 600 metrov, úseky medzi 25 - 75 

metrov, interval odpočinku 1 - 3 minúty; 

 tréning rozvoja rýchlosti – celková dĺžka série 200 - 300 metrov, úseky 7, 12,5 až 25 

metrov, interval odpočinku 30 sekúnd – 5 minút.  

 

Je  možné využiť rôzne náčinie: plutvy, pádla, dosky, pružný alebo pevný záves . 

 

Rozvoj schopností na pohyblivosť:  

 cvičenia na rozvoj pasívnej ohybnosti vo dvojiciach: chrbtica, krk, ramená, lakte, 

zápästia, pás, členky a kolená; 

 cvičenia na rozvoj pasívnej ohybnosti s použitím vlastnej sily a s využitím hmotnosti 

vlastného tela; 

 cvičenia na rozvoj pasívnej ohybnosti s použitím odporu (činky, expandery a pod.);  

 cvičenia na rozvoj aktívnej ohybnosti bez záťaže a so záťažou (činky, plné lopty, 

expandery, trenažéry a pod.);  

 statické cvičenia, udržanie končatín v polohách vyžadujúcich hraničnú úroveň 

ohybnosti;  

 cvičenia na rozvoj aktívnej ohybnosti bez záťaže a so záťažou.  

 

Rozvoj koordinačných schopností  

Všeobecné tréningové prostriedky:  

 základné akrobatické cvičenia: kotúľ vpred, vzad; premet bokom; kotúľ letmo ponad 

prekážku a pod.; 

 cvičenia na trampolínach; 



 

 

 základné gymnastické cvičenia a cvičenie na gymnastickom náradí; 

 chôdza, beh, poskoky na úzkej rovine s rôznymi variáciami držania tela v rozličnom 

tempe, vykonávať so zatvorenými očami; 

 prekážkové dráhy s prekonávaním rozličných prekážok (lavičky, švédske debny, 

žinenky a pod.)  

 prekonávanie prekážok formou rytmického usporiadania krokov medzi náradím; 

 preskoky švihadla v rozličnom tempe, pohybové a športové hry . 

 

Špecifické tréningové prostriedky vo vode:  

 rozvoj orientácie, dodržiavania rytmu a optimálne spájanie pohybových prvkov; 

 rôzne druhy skokov do vody, štarty z rôznych polôh; 

 zdokonaľovanie obrátok; 

 prvky vodného póla a iné loptové hry vo vode. 

 

ŠPORTOVÉ HRY 

 

Futbal 

Ciele: 

zaraďovať do tréningového procesu aj individuálny tréning a skupinový tréning;  

dosiahnuť, aby hráči dokázali spolu komunikovať pri riešení rôznych herných úloh v 

rôznych priestorových úsekoch;  

vytvoriť také podmienky pri plánovaní a realizácii  tréningového procesu, aby bola 

zabezpečená kontinuita herných kombinácií a herných činností jednotlivca a aby boli 

použiteľné počas celého stretnutia, a teda aj v stresových situáciách a dočasných 

neúspechoch.  

 

Požiadavky na hráčov – výkonový  štandard  

Hráč vie, je schopný: 

využívať priestor a spolupracovať v rôznych nižšie  uvedených variantoch útočných a 

obranných herných systémov. 

 

Herné systémy 

Útočné:  

postupný útok, nabiehanie stredových hráčov, obrancov, voľného obrancu (prelínanie 

hráčov);  

rýchly útok skupiny a jednotlivca (prienik);  



 

 

kombinovaný útok (reakcia na obranný systém súpera, organizácia obrany, prelínanie 

hráčov, moment prekvapenia);  

nátlaková hra (čas, stav zápasu, spôsob hry súpera  – „držanie lopty“, aktivita, tlak, 

agresivita).  

 

Obranné:  

kombinovaná obrana, hra s obrannou rezervou, predným obranným štítom (liberom), silne 

zabezpečenou obranou (hra v priestore a s priestorom, odoberanie priestoru, zhusťovanie 

obrany atď.).  

 

Herné kombinácie  

Hráč vie a je schopný plynulo a rýchlo spolupracovať v nasledujúcich nižšie 

uvedených útočných a obranných herných činností jednotlivca. 

 

Útočné:  

kombinácie založené na prihrávaní, vedení lopty, nabiehaní a predbiehaní, odlákaní, 

uplatňovanie adekvátnych kombinácií na aktuálny variant útočenia (postupný útok – 

kombinácie založené na prihrávke a vedení lopty, rýchly útok – kombinácie založené na 

dlhej prihrávke, predbiehaní, odlákaní a nabiehaní atď.);  

streľba po kombináciách z rôznych priestorových úsekov (stredom, krídelné, prelínanie 

hráčov); 

reťazce pospájaných herných kombinácií počas prelínania hráčov jednotlivých formácií v 

podmienkach herných situácií (napr. zoskupenie pravý obranca – stredný obranca – pravé 

krídlo – stredný útočník atď., vertikálna spolupráca); 

kombinácie pri riešení štandardných herných situácií z hľadiska útoku (signály, výchova 

špecialistov, realizátorov a ich spolupráca).  

 

 

 

 

Obranné:  

obmieňanie obranných kombinácií v podmienkach herných situácií, zdvojovanie obrany 

(uplatňovanie adekvátnych herných kombinácií pre obranný systém, napr. priestorová 

obrana – vzájomné zabezpečovanie, križovanie atď.); 

herné kombinácie pri riešení štandardných situácií z hľadiska obrany (rozostavenie obrany 

pri rohu, spolupráca špecialistov „hlavičkárov“, činnosť dirigenta obrany).  



 

 

 

Reťazce herných činnosti jednotlivca (dynamický pohyb):  

rôzne zložité reťazce herných činností jednotlivca v podmienkach zložitých herných situácií 

(koordinované, plynulé spájanie herných činností, zmeny pohybového rytmu); 

akcent na reťazce na individuálne riešenie herných situácií 1:1, prienik hráča obranou 

súpera (uvoľňovanie sa s loptou, dynamické striedanie pohybu rytmu, rozvoj samostatnosti 

hráča); 

spájanie útočných a obranných herných činností do reťazcov v podmienkach zložitých 

herných situácií (rýchly a plynulý prechod do obrany a opačne, nevydarená prihrávka – 

okamžitý boj o loptu, víťazný súboj v obrane – založenie rýchleho útoku, konštruktívne 

odoberanie lopty – založenie útoku „vyvážaním“ lopty prihrávkou).  

 

Herné činnosti jednotlivca   

Hráč vie, je schopný ukázať a v praxi (v zápasoch)  uplatniť nasledujúce útočné a 

obranné herné činnosti jednotlivca:  

 

Útočné:  

výber miesta, stavanie sa (hra v priestore, vytváranie voľného priestoru a jeho využívanie); 

prihrávanie (utajená, rotovaná, časovaná prihrávka) v podmienkach zložitých herných 

situácií;  

preberanie lopty (sťahovanie, tlmenie lopty všetkými spôsobmi) v podmienkach zložitých 

herných situácií; 

vedenie lopty a obchádzanie súpera (všetky spôsoby) v podmienkach zložitých herných 

situácií (výberová reakcia, reakcia na konanie súpera pri uvoľňovaní sa s loptou); 

streľba nohou a hlavou (všetky spôsoby), dynamické zakončovanie útoku, vbiehanie „do 

lopty“, streľba (bez prípravy, v páde, polobratom, obratom, strihom, hlavou v páde atď.) v 

podmienkach zložitých herných situácií,  

riešenie herných situácií individuálne, špecialistami (kopacia technika, rotácia, utajená 

streľba, cez a okolo múra, pokutový kop atď.).  

 

Obranné:  

odoberanie lopty (všetky spôsoby) v podmienkach zložitých herných situácií (dôrazné 

odoberanie lopty, zdôrazňovaná obranná činnosť, snaha o konštruktívne odoberanie lopty);  

individuálne riešenie štandardných herných situácií z hľadiska obrany („oslobodzovací“ 

odkop, hlavičkovanie, zachytávanie finálnej prihrávky). 

 



 

 

Herné činnosti brankára 

Všetky špeciálne herné činnosti brankára (chytanie, vyrážanie, zakladanie útoku) a 

hrať ako libero v niektorých úsekoch stretnutia.  

Hráč vie:  

ako člen družstva plniť sústavne, intenzívne a tvorivo úlohy vyplývajúce z jeho funkcie v 

družstve v rôznych herných systémoch a ich variantoch;  

dokáže spolupracovať s ostatnými hráčmi, vie riešiť situácie 1:1 z pohľadu obrannej, ale aj 

útočnej fázy hry;  

dokáže čisto obsadzovať hráča s loptou, ale aj bez lopty;  

dodržiava všetky pravidlá a dokáže sa prispôsobiť rozhodovaniu rozhodcov a využiť ich, 

výklad pravidiel. 

 

Basketbal 

Obsah basketbalovej prípravy  

Útočné činnosti  

Útočné činnosti jednotlivca 

Streľba:  

úskoky pri streľbe;  

rýchla streľba;  

streľba dorazením;  

streľba odbitím. 

  

Prihrávky:  

za telom na mieste i v pohybe (všetky spôsoby).  

 

Uvoľňovanie sa hráča bez lopty i s loptou:  

činnosti z kategórie juniorov v sťažených podmienkach.  

 

Útočné doskakovanie: 

po neúspešnom trestnom hode i neúspešnej streľbe.  

 

Útočné kombinácie:   

založené na schopnosti samostatne sa uvoľniť; 

založené na clonení (zadná clona, predná clona, dvojitá clona, reťazová clona);  

kombinácie založené na početnej presile 2:1, 3:2, 4. 

 



 

 

Útočné systémy: 

proti osobnej i zónovej obrane (i pressingu);  

rýchly protiútok; 

postupný útok v rôznom rozostavení; 

proti kombinovanej obrane. 

 

Obranné činnosti  

Obranné činnosti jednotlivca  

Obrana hráča 

bez lopty a s loptou (stojaceho na miest i v pohybe v rôznych funkciách);  

blokovanie streľby; 

obrana v presilovej situácii 1:2.  

 

Obranné doskakovanie:  

odstavenie súpera;  

doskočenie lopty a rozohratie.  

 

Obranné kombinácie:   

zdvojovanie obrany hráča s loptou;  

zdvojovanie nebezpečného hráča (najčastejšie pivotmana alebo postmana);  

proti rýchlemu protiútoku v situácii 2:2 (rozdelenie bránenia), v situácii 2:3 (postavenie 

obrancov za sebou).  

 

Obranné systémy: 

systém premenlivej pressingovej obrany;  

systém osobného pressingu;  

systém zónového pressingu;  

systém kombinovanej obrany. 

 

 

Hra:  

prípravná hra;  

vlastná hra s využitím útočných a obranných kombinácií a systémov; zdokonaľovanie 

dohovorených činností (signálov). 

 

Florbal 



 

 

Proces prípravy:  

vyžadujeme správnu techniku prihrávky, vedenie  lopty  bez kontroly zrakom (platí to aj pri 

spracovaní a prihrávaní lopty); 

kladieme dôraz na zrýchlenie pri obchádzaní brániaceho hráča v činnosti 1:1; 

zaraďujeme špeciálne cvičenia na jednotlivé druhy uvoľňovania hráča s loptou;  

zaraďujeme komplexné herné cvičenia obsahujúce herné činnosti idúc následne za sebou 

(vedenie lopty, kľučka, klamlivý pohyb telom, prihrávka, streľba a pod.);  

zaraďujeme rovnovážne herné situácie 1:1 do rôznych priestorov ihriska; 

zaraďujeme nerovnovážne herné situácie 2:1, 3:1, 3:2; 

cvičíme rovnomerné útočné a obranné činnosti; 

vyžadujeme technicky správny výkon každej florbalovej činnosti; 

vedieme žiaka, aby po vykonanej streľbe sledoval loptu so zámerom doklepnúť ju do 

brány.   

 

Požiadavky na hráčov – výkonový štandard 

Žiak vie,  je schopný:  

uvoľniť sa s loptou; 

uvoľniť sa bez lopty;  

časovo a priestorovo zvládnuť súčinnosť v útočných a obranných herných kombináciách; 

zvládnuť v súčinnosti herného tvaru systém 2:1:2, 1:2:2, 1:4;  

kreatívne riešiť presilovú hru a hru v oslabení. 

 

VOLEJBAL 

Proces prípravy: 

 kladieme dôraz na presnosť realizácie cvičení;  

 v hernej príprave prevažujú herné cvičenia a prípravné hry v postupnosti 4:4 a 5:5 s 

náročnejšími taktickými variantmi organizácie útočných a obranných herných kombinácií;  

 na základe úrovne zvládnutia HČJ, somatických a motorických predpokladov vytypujeme 

hráčov na jednotlivé hráčske funkcie;  

 využívame skupinovú formu práce  podľa hráčskych funkcií;  

 určujeme priority pre jednotlivé herné činnosti jednotlivca tak, aby žiakom bolo jasné, čo 

sa od nich v hre očakáva.  

 

Požiadavky na žiakov  -  výkonový štandard  

Žiak vie technicky správne predviesť a v hre efektívne použiť: 

   



 

 

Podanie  

plachtiace podanie zo stoja; 

smečované z rozbehu.  

 

Príjem podania  

obojručne zdola v osi tela;  

obojručne zdola mimo osi tela;  

obojručne zhora.  

 

Nahrávka  

všetky druhy nahrávok uvedené v osnovách s dôrazom na presnosť.  

 

Útočný úder  

jednotlivé druhy útočných úderov v súlade s hráčskou funkciou.  

 

Blok  

blok s dostatočným presahom; 

blokové presuny na krátku a dlhú vzdialenosť individuálne a v súčinnosti s jedným 

spoluhráčom. 

 

Obrana v poli  

vyberanie ľahkých lôpt obojručne zdola a zhora;  

vyberanie ťažkých lôpt v stoji; 

vyberanie ťažkých lôpt skokom (chlapci), v prevale (dievčatá).  

 

Herné kombinácie a herný systém  

žiak vie uplatniť v hre herné kombinácie v zmysle osnov v hre 6:6;  

žiak vie uplatniť herný systém stanovený v osnovách v hre 6:6. 

 

 

REGENERÁCIA 

 
Vzhľadom na značnú záťaž na hodinách športovej prípravy a v tréningovom cykle 

sme zaradili do telovýchovného procesu aj regeneráciu, ktorá spočíva v návšteve sauny a 

masáže Nakoľko regeneráciu považujeme za neodmysliteľnú súčasť tréningového procesu, 

čoho výsledkom je návrat organizmu do stavu schopného tréningového procesu.  



 

 

 

Požiadavky na výstup 

 

Obsah tematických celkov, očakávané vzdelávacie výstupy, ich kritériá hodnotenia, 

metódy a prostriedky hodnotenia sú uvedené v tematickom pláne. 

 

Metódy a formy práce 

 

Organizačné formy povinne voliteľného vyučovania športovej prípravy sú realizované 

formou vyučovacej hodiny na škole a  športovej prípravy v športových kluboch, a to 

v nasledovnom rozsahu: 

 

10 hodín športovej prípravy týždenne v rámci vyučovacích hodín na škole 

5 -10 hodín športovej prípravy týždenne v rámci športových klubov podľa druhu 

športu 

 

 

Vyučovacia hodina  

Základnou organizačnou formou je 45-minútová vyučovacia hodina športovej 

prípravy. Zúčastňujú sa jej všetci žiaci Súkromného športového gymnázia.  

Žiak môže byť oslobodený od účasti na vyučovaní športovej prípravy iba na návrh 

lekára. Predpokladáme však, že aktívne pôsobenie žiakov v športových kluboch zaručuje aj 

ich dobrý zdravotný stav. 

Bezpečnosť pri vyučovaní zabezpečuje učiteľ ( tréner ) svojou prítomnosťou po celý 

čas vyučovacej hodiny, dôsledným uplatňovaním obsahu učebných osnov, premyslenou a 

účelnou organizáciou práce, používaním adekvátnych vyučovacích metód a foriem, 

vydávaním presných a zreteľných povelov na riadenie činnosti, vysvetľovaním a dôsledným 

uplatňovaním zásad bezpečnosti pri práci v rôznych podmienkach tréningového procesu, 

sústavným overovaním bezpečnosti a funkčnosti náradia pred jeho používaním a zreteľným 

označením poškodeného náradia a náradia nezodpovedajúceho technickým normám. 

Ak dôjde k úrazu, učiteľ ( tréner ) okamžite poskytne prvú pomoc, zabezpečí lekárske 

ošetrenie, oznámenie rodičom a napíše záznam o úraze. 

Žiaci používajú na hodinách adekvátny cvičebný úbor, ktorý zodpovedá zásadám 

bezpečnosti a hygieny tréningovej činnosti. 

 
Spolupráca so športovými klubmi 



 

 

Naším cieľom je vychádzať v ústrety športovcom „profesionálom“ v organizovaných 

kluboch, zúčastňovať sa tréningového procesu aj v čase školského vyučovania, avšak pri 

uplatňovaní prísnych kritérií školskej dochádzky v súvislosti s ich týždenným tréningovým 

mikrocyklom.  
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Hodnotenie predmetu : : Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl, sú v súlade splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov. 

 

 

 



 

 

  



 

 

Voliteľné predmety 

 

9.1 Seminár zo slovenského  jazyka a literatúry  
 

Názov predmetu 

Seminár zo slovenského jazyka a 

literatúra 

Časový rozsah výučby Spolu 30 vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného odboru všetky odbory 

Ročník 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  

1. Charakteristika predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania 

 V predmete seminár zo slovenského jazyka a literatúry sa kladie do popredia 

rozvíjanie jazyka ako nástroja  myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní 

realizuje zámerným preferovaním rozvoja komunikačných kompetencií v rámci komunikačno-

zážitkového modelu vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Obsah sa redukuje 

v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu analyticko-interpretačným 

spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu 

jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať 

a podobne. 

V literárnej zložke predmetu uplatňujeme literárnohistorickú koncepciu usporiadania 

učiva, čo vhodne dopĺňa a rozširuje interpretačno-komunikačné vedomosti a zručnosti, ktoré 

žiaci nadobúdajú v tematickom usporiadaní literárnej zložky predmetu slovenský jazyk a 

literatúra. Takto štruktúrovaný obsah výučby slúži ako nástroj na zefektívnenie prípravy 

žiakov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Namiesto faktografickej 

orientácie je však obsah zameraný na analyticko-interpretačné činnosti. Obsah literárnej 

výchovy sa tak v najvšeobecnejšom zmysle orientuje na dve činnosti: recepciu a tvorbu.  

Vo všetkých zložkách predmetu sa uplatňuje konštruktivistický prístup k učeniu, 

v ktorom sa žiak stáva učiacim sa subjektom.  

         Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom 

výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho 

programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 



 

 

2. Ciele predmetu 

V predmete seminár zo slovenského jazyka a literatúry sa kladú do popredia ciele rozvíjania 

komunikačných schopností žiakov.Hlavný cieľvyučovania predmetu je upevňovanie 

vedomostí žiakovzo slovenského jazyka a literatúry a ich príprava na maturitnú 

skúšku. Žiakom predostierame chronologickúpredstavu dejín literatúry, základné 

charakteristiky jednotlivých období a ich predstaviteľov, zároveň aj riešenie kauzálnych 

vzťahov v rámci literatúry ako celku, terminológiu z oblasti literárnej teórie. Zároveň dbáme 

na presné používanie terminológie v rámci konverzácie, slohu ako aj jazykovej výchovy, 

rozvíjanie osvojených postupov a pojmovpri riešení jazykovo-literárnych prejavoch. Kladieme 

dôraz na komunikatívne zručnosti a schopnosti pri obhajobe vlastných tvrdení a predstáv. 

Žiaci tak získavajú skúsenosti v aktívnej aplikácii jazyka v hovorenej i písanej forme. 

 

3. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

 
Zložka: slovenský jazyk 

 V jazykovej zložke predmetu seminár zo slovenského jazyka a literatúry využívame 

pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

- Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť 

a správne uplatňovať suprasegmentálne javy. 

- Prezentovať výsledky odbornej práce prostredníctvom IKT. 

- Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingvistické javy. 

- Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne). 

 

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.  

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce plánovať svoju aktivitu v zásadách pedagógom 

stanovených postupov. 

- Aplikovať získané vedomosti do samostatnej odbornej práce. 



 

 

 

Analytické a syntetické zručnosti 

- 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 žánrov.  

- Kriticky zhodnotiť výsledky vlastnej práce/odbornej práce. 

 

Tvorivé zručnosti 

- Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného žánru (slohového postupu, 

jazykového štýlu). 

- Ústne prezentovať vlastný text. 

- Samostatne napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh). 

- Porozprávať príbeh na danú tému (podľa názvu, obrázkov, atď.) s použitím priamej 

reči. 

- Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

- Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. 

 

Komunikačné zručnosti 

- Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

- Neverbálne sa vyjadrovať a chápať neverbálnu komunikáciu. 

- Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

- Pri riešení zadanej úlohy/projektu efektívne komunikovať s pedagógmi a spolužiakmi. 

 

Spôsobilosť vyhľadávať informácie 

- Používať jazykové slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty. 

- Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce vyhľadávať relevantné zdroje informácií. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce efektívne pracovať s textom a informáciami. 

 

Zložka: literatúra 

 Najvšeobecnejším a základným cieľom literárnej výchovy je formovanie osobnosti 

žiaka, ktorá sa javí ako individualita schopná vysokého stupňa sebauvedomenia. V literárnej 

zložke predmetu seminár zo slovenského jazyka a literatúry využívame pre utváranie 

a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré 

žiakom umožňujú: 



 

 

 

Technika čítania a verejná prezentácia textu 

- Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a 

dodržiavať spisovnú výslovnosť. 

- Prezentovať prozaické a básnické dielo (rešpektovať rytmickú usporiadanosť 

básnického textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním 

jeho významu). 

- Pri spoločnom dramatizovanom čítaní prezentovať text postavy dramatického diela a 

modulovať hlas podľa zmyslu textu. 

- Prezentovať výsledky odbornej práce prostredníctvom IKT. 

 

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 literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou 

(jednoduchý transfer).  

- Aplikovať literárnovedné vedomosti na štrukturálne odlišné literárne texty (špecifický 

transfer). 

- Integrovať literárnoteoretické a literárnohistorické vedomosti a čitateľské skúsenosti 

s teoretickými a historickými vedomosťami a recepčnými skúsenosťami z iných 

druhov umenia. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce plánovať svoju aktivitu v zásadách pedagógom 

stanovených postupov. 

- Aplikovať získané vedomosti do samostatnej odbornej práce. 

 

Analytické a interpretačné zručnosti           

- Odlíšiť medzi sebou epické, lyrické a dramatické texty.            

- Odlíšiť intencionálny (programový) lyrický text od pocitového (impresívneho). 

- Extrahovať a lineárne reprodukovať dejovú líniu epického diela. 

- Odlíšiť dejový a významový plán umeleckého diela, resp. identifikovať neprítomnosť  

významového plánu v diele.    

- Chápať umelecké dielo ako štylizovanú autorskú výpoveď o svete. 



 

 

- Analyzovať literárny text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť   

funkciu týchto prvkov pre dejový a významový plán diela.    

- Interpretovať význam výpovede literárneho diela, argumentovať výsledkami 

štrukturálno-funkčnej analýzy diela, uvádzať fakty a citovať iné interpretačné zdroje. 

- Hodnotiť dielo v kontexte doby jeho vzniku. 

- Hodnotiť dielo z vlastného stanoviska a v súčasnom kontexte. 

- Vo forme diskusného príspevku alebo referátu napísať/verejne predniesť ucelenú 

analýzu, interpretáciu a hodnotenie umeleckého diela.    

- Kriticky zhodnotiť výsledky vlastnej práce/odbornej práce.      

 

Tvorivé zručnosti          

- Zhustiť dej epického (básnického, prozaického alebo dramatického) diela. 

- Transformovať text diela do iného literárneho druhu, formy alebo žánru.  

- Samostatne napísať básnický text, poviedku, scenár pre videofilm  alebo iný kratší 

text primerane náročného žánru. 

- Inscenovať kratší dramatický text.  

 

Informačné zručnosti      

- Samostatne sa orientovať vo verejnej knižnici a jej službách. 

- Pracovať s údajmi o knižnom fonde v lístkovej a elektronickej podobe. 

- Vedieť samostatne získať informácie z integrovaného informačného systému a 

internetu. 

- Vybudovať si vlastnú knižnicu. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce vyhľadávať relevantné zdroje informácií. 

- Pri tvorbe samostatnej odbornej práce efektívne pracovať s textom a informáciami. 

 

Popri upevňovaní spomínaných kompetencií a spôsobilostí prihliada predmet seminár zo 

slovenského jazyka a literatúryna požiadavku rozvíjania ďalších kľúčových kompetencií: 

 

Čitateľská gramotnosť 

 Pozornosť sa zameriava na rozvíjanie a posilňovanie čitateľskej gramotnosti v rámci 

jednotlivých ročníkov a zložiek predmetu. Kladie sa dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný 

text, zameriava sa na čítanie s porozumením nesúvislých textov a využíva rôzne techniky 

a druhy čítania s porozumením (napr. informatívne čítanie, zážitkové čítanie). 



 

 

 O výbere konkrétnych textov rozhoduje vyučujúci, pričom sú využívané veku 

primerané vecné a umelecké texty z rôznych oblastí (médiá, umelecká literatúra a pod.). 

Zároveň tak dochádza k posilneniu medzipredmetových vzťahov. 

 

Rozvíjanie ústneho prejavu 

 Orientácia na komunikatívnu spôsobilosť v cieľoch predmetu seminár zo slovenského 

jazyka a literatúry do popredia kladie rozvíjanie ústneho prejavu žiaka. Najčastejšou formou 

realizácie týchto zámerov je rozhovor a diskusia na aktuálnu tému, interview a praktické 

precvičovanie rôznych komunikačných situácií v procese vyučovania. V súvislosti 

s rámcovým cieľom školy podporujeme tiež prezentačné zručnosti žiaka s využitím 

moderných informačno-komunikačných technológií, ktoré majú žiaci možnosť realizovať na 

verejných konferenciách organizovaných školou. 

 

4. Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu do ročníkov 

 

Slovenský jazyk 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 

Významová/lexikálna rovina jazyka 

Tvarová/morfologická rovina jazyka 

Skladobná/syntaktická rovina jazyka 

Sloh 

 

Literatúra 

Dejiny umenia a literatúry 

- Úvod do literatúry 

- Grécka antická literatúra 

- Rímska antická literatúra 

- Stredoveká kresťanská a rytierska literatúra 

- Renesancia 

- Barok 

- Klasicizmus 

- Romantizmus 

- Realizmus 

- Moderna a avantgarda 

- Povojnové obnovenie naratívnej a intencionálnej literatúry 

 



 

 

Začlenenie prierezových tém 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Charakteristika prierezovej témy: osobnostný a sociálny rozvoj je zameraný na rozvoj 

osobnosti žiaka v oblasti osobnostnej, sociálnej a mravnej. 

Bude sa využívať na hodinách: 

- verbalizácia vlastného zážitku a hodnotenie literárnych diel; 

- efektívna komunikácia v rámci tematického celku Jazyk a reč; 

- komunikácia a sloh; 

- jazykové štýly. 

 

Multikultúrna výchova 

Charakteristika prierezovej témy: umožňuje žiakom zoznamovať sa s rôznorodosťou iných 

kultúr, ich tradíciami a hodnotami. Sprostredkováva poznanie vlastného kultúrneho postoja 

a porozumenie k odlišným kultúram. Rozvíja zmysel pre spravodlivosť, solidaritu a toleranciu.  

Bude sa využívať na hodinách: 

- obohacovanie slovnej zásoby; 

- funkcia jazyka; 

- funkcia literatúry; 

- interpretácia diel svetovej literatúry; 

- interpretácia diel súčasnej svetovej literatúry. 

 

Mediálna výchova 

Charakteristika prierezovej témy: mediálna výchova ponúka základné poznatky a zručnosti 

týkajúce sa mediálnej komunikácie a práce s médiami – televízia, rozhlas, noviny, internet. 

Žiaci by sa mali naučiť odlíšiť vlastný názor od názoru predkladaného médiami. Cieľom 

mediálnej výchovy  nie je ochrániť žiakov pred pôsobením médií, ale pripraviť ich na 

spolužitie s masmédiami. Naučiť žiakov správne využiť informácie, ktoré získajú z médií. 

Žiaci potom analyzujú tieto informácie. 

Bude sa využívať na hodinách: 

- jazykové štýly a jazykové postupy; 

- lexikológia – slovo, slovná zásoba, slovníky. 

 



 

 

Regionálna výchova 

Charakteristika prierezovej témy: vedie jedinca k pochopeniu zložitosti vzťahov 

a charakteristiky regiónu. Učí ho pochopiť dynamicky sa rozvíjajúce vzťahy v danom regióne. 

Vedie jedinca k aktívnej účasti na ochrane regiónu. 

Bude sa využívať na hodinách: 

 romantizmus, realizmus – slovenská literatúra; 

 interpretácia diel Milana Rúfusa; 

 slovenská súčasná poézia a próza. 

 

Rozdelenie obsahu do ročníka je súčasťou učebných osnov predmetu (pozri nižšie). 

 

5. Požiadavky na výstup 

Požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov predmetu (viď nižšie). 

 

6. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

      Primárne je pri výučbe predmetu seminár zo slovenského jazyka a literatúry používaná 

celá škála najrôznejších vyučovacích metód a organizačných foriem (ich praktické využitie 

a prípadná kombinácia závisí od výchovno-vzdelávacieho cieľa konkrétnej vyučovacej 

hodiny). Popri používaní štandardných metód kognitívneho charakteru (výklad, 

vysvetľovanie, prednáška, práca s textom, analýza, interpretácia, hľadanie súvislostí a pod.) 

sa kladie do popredia aj výchovno-vzdelávacia funkcia participatívnych (dialóg, diskusia, 

inscenačné metódy, situačné metódy, brainstorming a pod.) a inovatívnych metód 

(predovšetkým hra, ale aj práca s počítačom ako súčasť rozvíjania medzipredmetových 

vzťahov). 

             Organizačné formy sú uplatňované v závislosti od výchovno-vzdelávacieho cieľa 

konkrétnej hodiny (ide teda najčastejšie o zmiešaný typ vyučovacej hodiny). Popri 

štandardnej forme výučby v podobe frontálneho vyučovania sú pri hodinách seminára zo 

slovenského jazyka a literatúry využívané aj zásady tzv. problémového vyučovania, ktoré 

korešponduje s koncepciou tvorivo-humanistickej výchovy. V záujme posilnenia 

interpersonálnych vzťahov a sociálnej komunikácie je ďalej používaný aj skupinový 

a kooperatívny typ vyučovania.  

       V závislosti na zmene obsahovej štruktúry predmetu sa zároveň posúva ťažisko foriem 

a metód vzdelávania z teoretického vyučovania na vyučovanie praktické (resp. praktickú 

činnosť) realizovanú prostredníctvom rôznych tvorivých aktivít a cvičení. 

Pri vyučovaní sa teda budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 



 

 

 

Metódy:  

- Výklad  

- Rozhovor (riadený, sokratovský, heuristický)  

- Dramatizácia  

- Problémové vyučovanie  

- Projekty  

- Brainstorming 

- Beseda  

- Ústne a písomné opakovanie  

- Domáca úloha  

- Diagnostikovanie žiakov  

- Hodnotenie (klasifikácia, písomné a ústne hodnotenie)  

 

Formy práce:  

- Práca s učebnicou, čítankou, knihou (odporúčaná literatúra)  

- Skupinová práca žiakov  

- Individuálna práca žiakov  

- Frontálna výučba  

- Prezentácie – PowerPoint, XMind 

- Exkurzia  

 

 

6. Učebné zdroje 

     Medzi učebné zdroje predmetu seminár zo slovenského jazyka a literatúry spadá široké 

spektrum učebných zdrojov. Okrem štandardných učebných zdrojov, akým sú učebnice 

(resp. cvičebnice) a čítanky k danému predmetu, používame aj špecifické učebné zdroje pre 

potreby efektívnej výučby: 

  

Študijný materiál a učebnice: 

CALTÍKOVÁ, M. 2009. Cvičebnica: Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava : 

OrbisPictusIstropolitana, 2009. 64 s. ISBN978-80-71-58964-8 

CALTÍKOVÁ, M. 2009. Cvičebnica: Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava : 

OrbisPictusIstropolitana, 2009. 64 s. ISBN978-80-71-58937-2 

CALTÍKOVÁ, M. 2009. Cvičebnica: Slovenský jazyk pre stredné školy 3. Bratislava : 

OrbisPictusIstropolitana, 2009. 64 s. ISBN978-80-71-58966-2 



 

 

CALTÍKOVÁ, M. 2009. Cvičebnica: Slovenský jazyk pre stredné školy 4. Bratislava : 

OrbisPictusIstropolitana, 2009. 64 s. ISBN978-80-71-58973-0 

CALTÍKOVÁ, M. 2010. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava : 

OrbisPictusIstropolitana, 2010. 96 s. ISBN:978-80-07-01820-4 

CALTÍKOVÁ, M. 2010. Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Bratislava : 

OrbisPictusIstropolitana, 2010. 96 s. ISBN:978-80-71-58999-0 

CALTÍKOVÁ, M. 2010. Slovenský jazyk pre stredné školy 3. Bratislava : 

OrbisPictusIstropolitana, 2010. 64 s. ISBN:978-80-81-20055-7 

CALTÍKOVÁ, M. 2010. Slovenský jazyk pre stredné školy 4. Bratislava : 

OrbisPictusIstropolitana, 2010. 64 s. ISBN:978-80-71-58972-3 

DVOŘÁK, K. 2009. Čítanka pre 1. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Harmanec : 

VKÚ, akciová spoločnosť, 2009. 224 s. ISBN 978-80-8042-673-9 

DVOŘÁK, K. 2009. Čítanka pre 2. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Harmanec : 

VKÚ, akciová spoločnosť, 2009. 224 s. ISBN 978-80-8042-574-6 

DVOŘÁK, K. 2011. Čítanka pre 3. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Bratislava : 

SPN – Mladé letá, s. r. o., 2011. 208 s. ISBN 978-80-10-02022-5 

DVOŘÁK, K. 2011. Čítanka pre 4. ročník gymnázií a stredných odborných škôl. Harmanec : 

VKÚ, akciová spoločnosť, 2011. 256 s. ISBN 978-80-8042-627-9 

GREGOROVÁ,  Ivana - LAPITKA, Marián. 2009. Literatúra pre 1. ročník gymnázií a 

stredných odborných škôl. Bratislava: SPN - Mladé letá, s. r. o. 2009, 116 s. ISBN 978-80-

10-01780-5 

GREGOROVÁ,  Ivana - LAPITKA, Marián. 2009. Literatúra pre 2. ročník gymnázií a 

stredných odborných škôl. Bratislava: SPN - Mladé letá, s. r. o. 2009, 116 s. ISBN 978-80-

10-01799-7  

GREGOROVÁ,  Ivana - LAPITKA, Marián. 2009. Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a 

stredných odborných škôl, 1. diel. Bratislava: Príroda, s. r. o. 2011, 128 s. ISBN 978-80-07-

01894-5 

GREGOROVÁ,  Ivana - LAPITKA, Marián. 2009. Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a 

stredných odborných škôl, 2. diel. Bratislava: Príroda, s. r. o. 2011, 128 s. ISBN 978-80-07-

01894-5 

HINCOVÁ, K. – HÚSKOVÁ, A. 2007. Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl. 

Bratislava : SPN, 2007. 368 s. ISBN: 978-80-10-01557-3 

WEISSOVÁ, K. 2010. Slovenský jazyk a komunikácia - Pracovné listy. Bratislava: 

Príroda, s. r. o. 2010.94 s. ISBN 978-80-07-01894-5 

 

Odborná literatúra: 



 

 

DOLNÍK, J. 2003.Lexikológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003.236 s. ISBN80-223-

1733-0 

DVONĆ, L. 1966.Morfológia slovenského jazyka. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1966. 

FINDRA, J..Štylistika slovenčiny. Martin : Osveta, 2004. 232 s. ISBN 80-8063-142-5 

HARPÁŇ, M. 1994.Teória literatúry. Bratislava : Esa, 1994.283 s. ISBN 80-85684-05-5 

HORECKÝ, J. – Buzássyová, K. – Bosák, J.1989. Dynamika slovnej zásoby súčasnej 

slovenčiny. Bratislava : Veda, 1989. 429 s. ISBN 80-224-0047-5 

HORECKÝ, J. 1978.Základy jazykovedy. Bratislava : SPN, 1978. 175 s. 

IHNÁTKOVÁ, N. 2007.Komunikácia a sloh. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007.ISBN 978-

80-10-01800-0 

KRÁĽ, Á. 1989.Fonetika a fonológia. Bratislava : SPN, 1989.388 s. ISBN 80-08- 00036-8 

MISTRÍK, J. 1996.Efektívne čítanie. Bratislava : Veda, 1996.ISBN 80-224-0454-3 

MISTRÍK, Jozef: Jazyk a reč. Bratislava : Mladé letá, 1984. 

a pod. 

 

 Náučné slovníky: 

Krátky slovník slovenského jazyka 

Synonymický slovník slovenčiny 

Pravidlá slovenského pravopisu 

Príručka slovenského pravopisu 

Malý frazeologický slovník 

 

 Didaktická technika 

 Dataprojektor, DVD prehrávač, CD prehrávač, keramická tabuľa, magnetická tabuľa, 
notebook, televízor. 

  

 Materiálne výučbové prostriedky 

 Zbierky testov, plagáty, zvukové a vizuálne nahrávky, mapy. 

  

 Ďalšie zdroje 

 Noviny, časopisy, slovníky, internet, knižnica. 
 

 Knižné odborné učebné zdroje dopĺňajú literárne diela, ktoré sú používané 

v závislosti od preberaného celku, resp. v závislosti na charaktere a vzdelávacom cieli 

konkrétnej hodiny. 



 

 

 V predmete seminár zo slovenského jazyka a literatúryďalej používame pestrú škálu 

materiálno-technických (vizuálne /televízia, dataprojektor/, auditívnych /repro súprava/, 

audio-vizuálnych /prezentácie cez PC/) a didaktických prostriedkov (texty z rôznych druhov 

spoločenských a spoločensko-vedných časopisov, portréty autorov, a pod.).    

 

7. Hodnotenie predmetu 

 Hodnotenie predmetu vychádza z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl a je v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. 

 

Žiak je z predmetu seminár zo slovenského jazyka a literatúry klasifikovaný iba v prípade, ak 

v priebehu školského polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý určuje Školský 

poriadok Súkromného športového gymnázia PinkHarmonyAcademy vo Zvolene a získal 

minimálne 2 známky. 

 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov zo semináru zo slovenského jazyka a literatúry sa využívajú 

konkrétne a objektívne postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu sú hodnotené tri 

zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, 

zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť 

odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť a stupeň 

rečovej pohotovosti. 



 

 

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 
 

 

Predmet:  
SEMINÁR ZO 
SLOVENSKÉHO 
JAZYKA 
A LITERATÚRY 

 
4. ročník 

 

1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

 

 

 

Vzdelávací štandard 

 

 
TEMATICKÝ 
CELOK 
Téma  

 

 

Počet  

hodín 

Pojmy z obsahového 
štandardu 

 

Výkonový štandard na optimálnej 

úrovni 

 

Prierezové 

témy/ 

Prostriedky 

hodnotenia 

 

Poznámky 

 

Zvuková 
rovina jazyka 

 

 

2 

  

Žiak: 

  

 

 

Ortografia 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

o fonetika, fonológia 
o fonéma, graféma, 

hláska 
o systém slovenských 

hlások 
o samohlásková 

skupina 
o znelostná asimilácia 
o diakritické znamienka 
o interpunkčné 

znamienka 
 

 

 

 

o intonácia 
 

 

 

Pozná jazykovedné disciplíny, ktoré 
skúmajú zvukovú rovinu jazyka a ich 
základné jednotky. 
Dokáže aplikovať pravidlá znelostnej 

asimilácie vo vlastnom jazykovom 

prejave. 

Používa diakritiku a interpunkciu 

v súlade s pravopisnými normami. 

 

 

 

Prostriedky 

hodnotenia: 

Pravopisné 

a štylistické 

cvičenie 

 

Prierezová 

téma: 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

 

 

Prozodické 

vlastnosti reči 

 

 

1 

 
Dokáže sa pohotovo zorientovať 

v danej komunikačnej situácii a presne 

reagovať na počutý text jasnou, 

zrozumiteľnou a správne intonovanou 

odpoveďou. 

Vo vlastných jazykových prejavoch 
dodržiava pravidlá a požiadavky 
slovenskej výslovnosti, správne 
artikuluje a tvorí otázky. 
 

 
Prostriedky 
hodnotenia: 
Pravopisné 
a štylistické 
cvičenia 
 
Prierezová 
téma: 
Osobnostný 
a sociálny 
rozvoj 

 

Významová 

rovina jazyka 

 

 

1 

  

Žiak: 

  

 

 

 

 

 

 

 

o slovná zásoba 
národného jazyka – 

 

Vo vlastných jazykových prejavoch 

využíva široký repertoár slovnej 

 
Prostriedky 
hodnotenia: 

 



 

 

Slovná zásoba 

 

1 individuálna slovná 
zásoba 

o aktívna slovná 
zásoba, pasívna 
slovná zásoba 

o jadro slovnej zásoby 
o pejoratíva, vulgarizmy 
o neologizmy 
o slovníky – prekladový, 

terminologický 
 

zásoby a vyhýba sa stereotypnému 

vyjadrovaniu. 

Pozná rozdiel vo veľkosti vlastnej 

slovnej zásoby a slovnej zásoby 

národného jazyka a cielene si rozširuje 

vlastnú aktívnu slovnú zásobu. 

 

Pravopisné 
a štylistické 
cvičenie 
 
Prierezová 
téma: 
Osobnostný 
a sociálny 
rozvoj 

 

Tvarová 

rovina jazyka 

 

 

2 

  

Žiak: 

  

 

Slovné druhy 

 

 

2 

 

o gramatický tvar 
o podstatné mená  
o prídavné mená 
o zámená  
o zámená  
o číslovky  
o slovesá  
o príslovky 
o predložky  
o spojky  
o častice  
o citoslovcia  

 

 

Vie určiť slovnodruhovú a syntaktickú 

platnosť všetkých slov v texte. 

Správne uplatňuje gramatické 

kategórie slovných druhov pri tvorbe 

viet a textov. 

Ovláda klasifikáciu slovných druhov: 

plnovýznamové – neplnovýznamové; 

ohybné – neohybné; s vetnočlenskou 

platnosťou – bez vetnočlenskej 

platnosti. 

Vie v texte odlíšiť jednotlivé druhy 

neplnovýznamových slovies. 

 

 
Prostriedky 
hodnotenia: 
Pravopisné 
a štylistické 
cvičenie 
 
Prierezová 
téma: 
Osobnostný 
a sociálny 
rozvoj 

 

 

Skladobná 

rovina jazyka 

 

 

2 

  

Žiak: 

  

 

Vetné členy 

 

 

1 

 

o vety podľa 
modálnosti, obsahu a 
zloženia 

o hlavné vetné členy; 
vetný základ – 
slovesný, neslovesný; 
rozvíjacie vetné členy 
– priamy predmet, 
nepriamy predmet 

o priraďovací sklad, 
určovací sklad 

o priraďovacie súvetie – 
zlučovacie, 
stupňovacie, 
odporovacie, 
vylučovacie 

o podraďovacie súvetie 
– vedľajšia veta: 
prísudková, 
podmetová, 
predmetová, 

 

Pri organizácii myšlienok vo vlastných 
jazykových prejavoch dodržiava 
pravidlá a požiadavky syntaxe. 
Vie zdôvodniť vzťah medzi členmi 

skladov vo vete na základe ich funkcie. 

Vie transformovať jednoduché vety na 

súvetia a naopak. Funkčne ich využíva 

vo vlastných jazykových prejavoch. 

Dodržiava interpunkciu v jednoduchej 

vete a v jednoduchom súvetí. 

Vie určiť druh jednoduchého súvetia – 

priraďovacie a podraďovacie. Vie určiť 

druh priraďovacieho súvetia a druh 

vedľajšej vety v podraďovacom súvetí. 

Identifikuje a samostatne tvorí 

expresívne (modifikované) syntaktické 

konštrukcie a chápe ich štylistické 

uplatnenie v rôznych typoch 

umeleckých i vecných textov.  

 
Prostriedky 
hodnotenia: 
Pravopisné 
a štylistické 
cvičenie 
 
Prierezová 
téma: 
Osobnostný 
a sociálny 
rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostriedky 
hodnotenia: 
Pravopisné 

 

 

Vety a súvetia 

 

 

1 



 

 

príslovková miestna, 
príslovková časová, 
príslovková príčinná, 
príslovková 
spôsobová, 
prívlastková 

o vytýčený, 
osamostatnený 
a pripojený vetný člen 

o elipsa 
o apoziopéza 
o  parentéza 

 

 a štylistické 
cvičenie 
 
Prierezová 
téma: 
Osobnostný 
a sociálny 
rozvoj 

 

Sloh 

 

 

3 

  

Žiak:  

  

 

Funkčné 

jazykové štýly 

 

 

3 

 

o štylistika 
o štýlotvorné činitele 
o funkčný jazykový štýl 
o slohotvorný proces 
o slohové postupy 
o slohové útvary – žiadosť, 

dotazník, objednávka, 
potvrdenie, 
informačný leták, 
predtlače – zápisnica, 
splnomocnenie 

o analýza textu – obsah 
textu, forma textu, 
autorský zámer 

o kľúčové slová 
o súvislý text – nesúvislý 

text 
o umelecký text – vecný 

text 
o kontext 
o argumentácia 
o hlavná myšlienka 
o osnova textu 
 

 

Vie vysvetliť pôsobenie jednotlivých 
štýlotvorných činiteľov pri tvorbe 
jazykových prejavov a správne ich 
aplikuje vo vlastných jazykových 
prejavoch.  
Vie si na základe komunikačnej 
situácie správne stanoviť vhodný 
slohový útvar administratívneho štýlu a 
samostatne ho vytvoriť. 
Dokáže upraviť poradie viet v texte 
podľa ich vecného významu a kontextu 
celého textu. 
Vie výrazne čítať umelecký text. 
Vie čítať umelecký a vecný text 
s porozumením. 
Vie rozlíšiť a charakterizovať umelecký 
a vecný text po obsahovej i formálnej 
stránke. 
Vie v texte analyzovať využité 
výrazové prostriedky, napr. 
terminológiu, synonymá, kompozíciu 
ap., z hľadiska autorovho zámeru 
a funkcie textu. 
Dokáže identifikovať kľúčové slová 
textu. 
Vie rozlíšiť v texte hlavné myšlienky od 

vedľajších, podstatné informácie od 

nepodstatných. 

Dokáže sformulovať hlavnú myšlienku 

textu. 

Dokáže spracovať text – vytvoriť 

z neho konspekt, osnovu 

z prečítaného textu, tézy. 

Na základe svojich poznámok vie 

vyjadriť svoj estetický a emocionálny 

zážitok z prečítaného umeleckého 

textu. 

 

 
Prostriedky 
hodnotenia: 
Pravopisné 
a štylistické 
cvičenie 
 
Prierezové 
témy: 
Osobnostný 
a sociálny 
rozvoj 
Multikultúrna 

výchova 

Regionálna 
výchova 

 



 

 

 

Úvod do 
literatúry 

 

10 

 

Žiak: 

  

 

Vonkajšia 

kompozícia lit. 

diela, spev 

 

 

1 

 

o vonkajšia kompozícia- 
nadpis, strofa, verš – 
spev 

o štylisticko-lexikálna 
analýza textu 

o významová 
interpretácia 

o rovina deja 
o rovina významu 

 

o rytmicky neviazaná 
reč 

o rozprávač 
o literárna postava 
o vnútorná kompozícia 

 

o pásmo rozprávača 
o pásmo postavy 

 

o myšlienkový plán 
diela 

o významová 
interpretácia 

 

o literárne druhy 
a žánre 

o žánrové formy 
 

o štylizácia textu 
o metafora a 

metonymia 
o básnické prirovnanie 
o opakovacie 

a rečnícke figúry 
o trópy 

 

o rytmus  
o sylabický veršový 

systém  
o rým 

 

o autorský ideovo-
estetický zámer 

o štylisticko-lexikálna 
analýza textu 

o významová 
interpretácia 
 

Chápe pojem a podstatu umenia 

a literatúry v celospoločenskom 

meradle, jej estetický a historicko-

spoločenský význam. 

Dokáže správne určiť literárny druh 

a žáner umeleckého textu na základe 

jeho formálnych prvkov, kompozičných 

a tvorivých postupov či výrazových 

prostriedkov. 

Vie odlíšiť viazanú reč od neviazanej a 
vysvetliť rozdiely medzi nimi aj pri 
aplikácii na konkrétne dielo. 
Chápe  funkciu  rozprávača,  dokáže  
určiťtyp  rozprávača v akomkoľvek,   
teda   aj   neznámom   diela,   a   bez   
ohľadu   na   formu rozprávania. 
Vie    vymedziť    pojem    literárna    
postava    a    dokáže    
charakterizovať jednotlivé postavy 
z čitateľského hradiska (prípadne aj 
z autorovej koncepcie literárneho 
diela). 
Vie vysvetliť podstatu jednotlivých 
kompozičných fáz epického (a 
dramatického) diela a určiť tieto fázy 
v akomkoľvek diele s klasickou 
chronologickou kompozíciou. 
Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok 

a je schopný svoje stanovisko obhájiť 

vecnými argumentmi. 

 

Prostriedky 
hodnotenia: 

Analýza 

a interpretácia 

lit. textu 

Didaktický 

test 

Ústna forma 

skúšania 

Literárna esej 

 

 

 

Prierezové 

témy: 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Regionálna 

výchova 

 

 

Vnútorná 

kompozícia lit. 

diela 

 

1 

 

Rozprávač 

a lit. postava 

 

1 

 

Horizontálne 

a vertikálne 

členenie lit. 

diela 

 

1 

 

Literárne 

žánre 

 

1 

 

Básnické 

prostriedky 

 

1 

 

Metrika 

(rytmus, rým, 

verš) 

 

1 

 

Analýza 

a interpretácia 

lit. textu 

 

2 

 

Dejiny 

umenia a 

literatúry 

 

6 

  

Žiak: 

  



 

 

 

 

Staroveká 

literatúra 

Stredoveká 

literatúra 

Lit. 

humanizmu 

a renesancie 

Renesančná 

literatúra 

Klasicistická 

literatúra 

Romantická 

literatúra 

Lit. realizmu 

Literárna 

moderna 

Medzivojnová 

literatúra 

Literatúra po 

roku 1945 

Súčasná 

literatúra 

 

 

6 

 

o kompozično-
štylistická analýza 

o významová 
interpretácia 

o štylizácia textu 
o interpretácia 
o hodnotenie 

 

 

Definuje základné literárnoteoretické 

pojmy. 

Uplatňuje charakteristiky pojmov pri 

zaradení konkrétnych literárnych diel 

do jednotlivých literárnych období. 

  
 Charakterizuje 
jednotlivé literárne obdobia 
s ohľadom na špecifické 
umelecko-estetické, literárno-
historické okolnosti ich 
vzniku. 
 Pozná, analyzuje, 
interpretuje a hodnotí 
najvýznamnejšie diela 
a tvorbu autorov jednotlivých 
literárnych období, lit. druhov 
a žánrov. 
 

Prostriedky 
hodnotenia: 

Analýza 

a interpretácia 

lit. textu 

Didaktický 

test 

Ústna forma 

skúšania 

Literárna esej 

 

 

 

Prierezové 

témy: 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Regionálna 
výchova 

 

 

Tvorba 

projektu 

 

 

4 

  

Žiak:  

 

 

Tvorba 

projektu 

 

 

2 

 
o tvorba textu 
o  čitateľská 

interpretácia 
o „prázdna stránka“ 
o  umenie 
o text, obsah textu, 

forma textu, autorský 
zámer, súvislé texty, 
nesúvislé texty, vecné 
texty, umelecké texty, 
kontext,  

o argumentácia, 
dedukcia, indukcia, 
hlavná myšlienka, 
kľúčové slová, funkcia 
prejavu  

o  projekt (školská 
vedecká aktivita) 

o  tvorba projektu 
(príprava žiakov na 
verejnú prezentáciu 
školských prác) 

 

 
Tvorí vecné texty, pričom dodržiava 
základnú kompozičnú štruktúru 
a slohovú hodnotu týchto textov 
vzhľadom na vedomosti nadobudnuté 
v jazykovej a literárnej zložke 
predmetu slovenský jazyk a literatúra. 
Je schopný pripraviť, realizovať a 
prezentovať projekt. 
Vie naplánovať svoju činnosť pri 
príprave projektu, je schopný 
samostatne zoradiť motívy a myšlienky 
podľa časovej a logickej postupnosti.  
Vie vytvoriť na základe čiastkových 
informácií z umeleckého a niektorých 
druhov vecného textu hypotézu o jeho 
závere a svoju hypotézu overiť v 
diskusii.  
Je schopný úspešne realizovať a 
vhodne prezentovať projekt. Dokáže 
prijať vecné pripomienky k svojmu 
projektu, analyzovať ich a prípadne 
zapracovať do svojho pôvodného 
riešenia.  
Vie vecne reagovať na pripomienky k 
svojmu projektu a podporiť ich 

Prostriedky 
hodnotenia: 

Ústna 

prezentácia 

projektu 

 

Prierezové 

témy: 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

 

 



 

 

argumentmi. 
Bez ostychu prezentuje svoje vlastné 
jazykové prejavy (ústne aj písomné) 
a dokáže tvorivo myslieť pri práci 
s textom.   

 
 

Prezentácia 

projektu 

 

2 

o projekt (realizácia 
a prezentácia školskej 
odbornej práce) 

Bez ostychu ústne prezentuje 
pripravenú školskú prácu, pričom 
dodržiava základnú kompozičnú 
štruktúru a slohovú hodnotu tohto 
jazykového prejavu vzhľadom na 
vedomosti nadobudnuté v jazykovej 
a literárnej zložke predmetu slovenský 
jazyk a literatúra. 
Je schopný svoje vlastné poznatky 
obhájiť a tvorivo myslieť pri realizácii 
samotného jazykového prejavu.   

 

Prostriedky 
hodnotenia: 

Ústna 

prezentácia 

projektu 

 

Prierezové 

témy: 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

 

 



 

 

9.2 Seminár z Anglického jazyka 

Názov predmetu 
Seminár z anglického jazyka 

Časový rozsah výučby Spolu  30 vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného odboru Gymnázium - šport 

Ročník 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. Charakteristika predmetu 
 

Anglický jazyk je prvým svetovým jazykom, ktorý poskytuje živý jazykový základ a 

predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Anglický jazyk pomáha žiakovi 

prekonávať bariéry, a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom 

štúdiu a uplatnení sa na trhu práce. 

V predmete Seminár z anglického jazyka žiak ďalej rozvíja zručnosti, ktoré získal v 

predmete anglický jazyk a umožňuje mu prakticky aplikovať získané vedomosti, rozvíjať 

aktívnu slovnú zásobu, komunikovať na dané témy v simulovaných situáciách, spolupracovať 

so spolužiakmi,  reagovať na podnety zo strany partnera, adekvátne voliť jazykové 

prostriedky  

v konkrétnej situácii. Predmet žiaka pripraví na konkrétnu jazykovú situáciu v praxi.  

Zároveň  v rámci predmetu SANJ žiak si žiak overuje svoje doterajšie vedomosti a 

získava praktické zručnosti pri plnení testových úloh, ktoré uplatní pri externej časti 

a písomnej časti internej časti maturitnej skúšky, čím zvyšuje svoje šance na úspešné 

zvládnutie maturitnej skúšky z anglického jazyka. 

 

2. Ciele predmetu 
 

Vzdelávanie v predmete Seminár z anglického jazyka smeruje k utváraniu a rozvíjaniu 

kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k: 

• podpore sebadôvery každého žiaka; 

• k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia uspieť na 

maturitnej skúške a ukážu cestu ako sa vzdelávať po celý ich život a zaujať aktívne miesto v 

ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote; 



 

 

• príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa  

na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; 

• pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom  

sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ  

národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania; 

• vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k  

získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov; 

• zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a  

nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie; 

• pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a  

spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť  

žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových  

prejavov 

 

3. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

        Vo vyučovacom predmete cudzí jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať poznatky primeraným spôsobom (hovorené slovo, text, audiovizuálne 

prostriedky) tak, aby bolo zabezpečené vzájomné porozumenie, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a postoj, 

 kriticky hodnotiť informácie (z masovokomunikačných prostriedkov), 

 vytvárať informácie v cudzom jazyku. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti  

 rozvíjať prácu v tíme, v kooperatívnom duchu, 

 regulovať a kontrolovať svoje správanie, 

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

 rešpektovať etické hodnoty, 

 uznávať ľudské práva a slobody. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 identifikovať a analyzovať problémy, ktoré sa objavia pri jazykovom vzdelávaní, 

 navrhovať kreatívne riešenia, 



 

 

 spätnou väzbou zhodnocovať problémy a učiť sa z nich, 

 korigovať nesprávne riešenia. 

 

Spôsobilosti využívať informačné a komunikačné technológie 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré podporia jazykové 

vzdelávanie. 

 

 

4. Kompetencie 
 

4.1. Všeobecné kompetencie 
 

        Pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva 

všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré 

spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Kompetencie pritom 

definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. 

Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby 

učiaci sa: 

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa 

osvojuje, 

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo 

a vedel zhodnotiť multikultúrne poznanie pre vlastné a spoločenské obohatenie. 

 

Z hľadiska všeobecných kompetencií žiak dokáže: 

 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 používať; 

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným  učivom, 

systematizovať ich a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj a reálny život; 



 

 

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

rozvoja; 

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií; 

 pochopiť zámer zadanej úlohy; 

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách; 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk; 

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály; 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

Finančná gramotnosť 

Finančné vzdelávanie  ako súčasť všeobecných kompetencií žiaka je na SŠ je 

pokračovaním finančného vzdelávania na základnej škole. Problematika financií bude 

v rámci možností zapracovaná do tém nachádzajúcich sa v obsahovom štandarde.  

 

4.2. Komunikatívne jazykové kompetencie 

  

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa 

vyžaduje komunikačné  správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo vybraných 

krajinách, kde sa hovorí anglickým jazykom.  

 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň B2 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 rozhovoru  

predstavovalo zvýšené úsilie,  

• dokáže vytvoriť jasne sformulovaný podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje 

stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností. Na 

uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je  

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikačné  

kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky 

 

- jazykové kompetencie; 

- sociolingválne kompetencie; 

- pragmatické kompetencie. 



 

 

 

 

Jazyková kompetencia pre dosiahnutú úroveň B2 zahŕňa 

 
 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) 

 Žiak dokáže:  

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

povedať,  

o ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol podať jasný opis, 

vyjadrovať názory a argumentovať bez nápadného hľadania slov, pričom 

používa zložité typy podraďovacích súvetí,  

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

nedorozumeniu,  

o osvojiť si jasnú, prirodzenú výslovnosť a intonáciu,  

o vytvoriť jasne zrozumiteľný súvislý písomný text, ktorý sa riadi štandardným 

usporiadaním a členením do odsekov,  

 
 Sociolingválna kompetencia  
 

 Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené sociolingválne kompetencie na úrovni B1 a ďalej 

si ich rozvíja tak, aby dokázal:  

o správne komunikovať a reagovať v rôznych spoločenských situáciách,  

o  dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého výmena 

názorov a informácií, vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie 

poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa opravovaniu, poučovaniu 

a priamym príkazom; vyhýbanie sa vyjadreniu asertívnej nadradenosti, 

neprimeranému sťažovaniu sa, neprimeranej nespokojnosti),  

o  používať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  

o  uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, 

neformálneho, rodinného, intímneho). Učiaci sa dokáže komunikovať 

zrozumiteľne, vie sa vyjadriť slušne vo formálnom a neformálnom štýle, 

vzhľadom na situáciu a partnera komunikácie. Vie sa aktívne zapojiť do 

diskusie, ktorá prebieha v prirodzenom tempe a v štandardnom jazyku. 



 

 

Dokáže nadviazať kontakt s každým, koho materinským jazykom je 

osvojovaný si cudzí jazyk.  

 

 Pragmatická kompetencia 
 

 Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni B1 a ďalej si 

ich rozvíja tak, aby sa vedel vyjadriť:  

o v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, 

kohézia, koherencia, štýl, register, rétorika),  

o  a funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie 

postojov (súhlas, nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), vôle (túžby, 

zámery), emócií (radosť, uspokojenie, nevôľa, záujem, prekvapenie, 

rozčarovanie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, poľutovanie, 

súhlas, nesúhlas, pozdravenie, žiadosť, odmietnutie),  

o  pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie 

informácií).  

5. Kompetencie a funkcie jazyka  
V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania sa v anglickom jazyku rozvíjajú tie 

kompetencie a funkcie jazyka, ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň 

B2. Každá kompetencia v obsahovom štandarde sa člení na komponenty, ktoré sú všetky 

súčasťou komunikačnej kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže uskutočňovať. V 

rámci obsahového štandardu jednotlivé kompetencie na seba nenadväzujú, môžu sa 

navzájom kombinovať a neustále vytvárať nové komunikačné kontexty. 

 

Prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2  

Tabuľka uvádza prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2.  

Kompetencie Funkcie 

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  

 

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Poďakovať sa a vyjadriť uznanie  

Rozlúčiť sa  
2. Vypočuť si a podať informácie  

 

 

Informovať sa  

Potvrdiť a trvať na niečom  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na požiadavky  

 
3. Vybrať si z ponúkaných možností  

 

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť  

Opraviť  

 Vyjadriť názor  



 

 

4. Vyjadriť názor  

 

Vyjadriť súhlas  

Vyjadriť nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupne istoty  

 
5. Vyjadriť vôľu  

 

Vyjadriť želania  

Vyjadriť plány  

 
6. Vyjadriť schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť  

 
7. Vyjadriť pocity  

 

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť súcit  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na 

ne  

 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť  

 
9. Predstaviť záľuby a vkus  

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vyjadriť, čo uprednostňujem  

 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  

 

Vyjadriť hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho iného  

 
11. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 

pravidlám alebo povinnostiam  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Žiadať o povolenie a súhlas  

Dať súhlas  

Odmietnuť  

Zakázať  

Reagovať na zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

 
12. Reagovať na porušenie pravidiel 

alebo nesplnenie povinností  

 

Obviniť (sa), priznať (sa)  

Ospravedlniť (sa)  

Odmietnuť/Poprieť obvinenie  

Vyčítať/Kritizovať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  

 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  

Vyjadriť nezáujem  

 
14. Dať ponuku a reagovať na ňu  

 

Žiadať niekoho o niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili  

Ponúknuť pomoc  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh  

 
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať 

v budúcnosti  

 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Povzbudiť  

Vyjadriť želanie  



 

 

 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

minulosti  

 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť niekomu niečo  

Kondolovať  

Blahoželať  

 
17. Reagovať pri prvom stretnutí  

 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  

 

Začať list  

Rozvinúť obsah listu  

Ukončiť list  

 
19. Telefonovať  

 

Začať rozhovor  

Udržiavať rozhovor  

Ukončiť rozhovor  

 
20. Komunikovať  

 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 
21. Vypracovať štruktúrovanú 

prezentáciu  

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku  

Oboznámiť s obsahom a osnovou  

Rozviesť tému a hlavnú myšlienku  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť výklad  

 
22. Doplniť štruktúrovanú prezentáciu  

 

Zdôrazniť, dať do pozornosti  

Odbočiť od témy  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 
23. Zúčastniť sa diskusie/  

 

Argumentovať  

Navrhnúť novú tému/bod diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa, že slová/výklad/argument 

boli pochopené  

 

Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného spojenia  

Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  

Hľadať slovo/slovné spojenie  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 
25. Porozprávať príbeh  

 

Rozprávať  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť  

 

 

6. VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 Počúvanie  s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak rozumie: 

 



 

 

 podrobným informáciám, rozumie štruktúre vypočutého textu, vie rozlíšiť hovoriacich, 

ich názory a stanoviská,  

 náročnejším prejavom informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou 

tematikou v bežnom hovorovom tempe reči v štandardnom jazyku,  

 dlhšiemu náročnejšiemu prejavu, vie odhadnúť postoje, názory a náladu rečníkov,  

 podstatným informáciám obsahovo a jazykovo náročnejších prednášok 

prednesených v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  

 podrobnejším informáciám rozhlasových správ s aktuálnou problematikou a 

podstatným  

informáciám rôznych rozhlasových programov.  

 

  Druhy textov a nahrávok: prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; dialogický 

prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; súvislý prejav spolužiakov; prednáška 

na známu tému; bežné informácie, oznamy (na stanici, na letisku,...); správy; interview; 

predpoveď počasia; prehľad programov v rozhlase, televízii; ukážky z filmu. 

 

  
  
 Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak: 

 

 vie získať informácie z primerane náročných textov (tabuľky, grafy, oznamy, nápisy, 

inzeráty) a vhodne používa stratégie čítania,  

 číta a rozumie rôznym textom informatívneho charakteru a primerane náročným  

populárno-vedeckým textom (pracovné návody a prospekty),  

 rozumie obsahu autentického, faktografického a beletristického textu a článkom z 

tlače,  

 vie pochopiť tému a hlavnú myšlienku obsahovo i jazykovo náročnejšieho textu,  

 vie vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych náročnejších textoch,  

 rozlišuje v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených,  

 vie odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte a pružne mení stratégie 

čítania podľa typu textu a účelu čítania,  

 chápe logickú štruktúru náročnejšieho textu aj na základe lexikálnych a gramatických 

prostriedkov.  

 



 

 

Typy textov: korešpondencia – list, e-mail, pohľadnica, telegram; informatívne texty –  

verejné nápisy, oznam, inzerát, reklama, osobné poznámky, plagát, informačná tabuľa,  

nápisy na obaloch tovarov, návod na použitie, predpoveď počasia, prehľad programov, 

prospekt, časový harmonogram, schéma mestskej dopravy, účet, osobný list, mapa, plán, 

schéma, jedálny lístok; novinové texty  - primerane náročný článok z časopisu novín; 

literárne texty - ukážka z poviedky; príbeh. 

 

 Ústny prejav  - výkonový štandard 
 

Žiak: 

 

 reaguje na podnety jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii,  

 sa vyjadruje plynulo a správne k rôznym témam s ohľadom na stupeň formálnosti 

prejavu,  

 vie začať, udržiavať a ukončiť rozhovor,  

  vie prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoju výpoveď,  

 vie správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách, 

v situačných dialógoch,  

 vie spontánne reagovať v rôznych komunikačných situáciách,  

 vie predniesť krátky monológ na určitú tému,  

 vie pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním,  

 vie opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich, vysvetliť súvislosti a vyjadriť vlastné 

pocity, názory a postoje.  

 

 

 Písomný prejav – výkonový štandard 
 

Žiak vie: 

 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,  

 napísať niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program 

rokovania a zápisnicu z rokovania,  

 napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list,  

 napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší úradný list: žiadosť, sťažnosť, 

rozsiahlejšiu správu,  

 opísať predmet, miesto, osobu, udalosť v širších súvislostiach,  

 napísať príbeh - obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar,  



 

 

 napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov 

(composition = kompozícia). 

7. Obsahový štandard 
 

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň B2 pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie 

špecifikované v inovovanom štátnom vzdelávacom programe 

(http://www.minedu.sk/data/att/7926.pdf, str.10 - 56) 

 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu 

 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

Témy vychádzajú z 25 okruhov, v rámci ktorých majú žiaci rozvíjať nielen svoje rečové 

zručnosti (počúvanie, čítanie, ústny prejav, písomný prejav), ale i zdokonaľovať správne 

používanie vybraných jazykových prostriedkov. Vybrané jazykové prostriedky sú 

charakterizované v poslednej časti tohto materiálu. Každý okruh obsahuje niekoľko bodov, 

ktoré charakterizujú minimálny obsah každého tematického okruhu. Obsahovú náplň 

každého okruhu je možné rozšíriť podľa záujmu a schopností žiakov.  

 

Úvod do štúdia predmetu – požiadavky na MS, vyhláška o ukončovaní štúdia (3 hodiny) 

Človek, dôležité veci v jeho živote (12 hodín) 

Dôležité veci v živote spoločnosti (10 hodín) 

Svet okolo nás (5 hodín) 

 

8. Učebné zdroje 
 

Okrem zvolených kníh pre žiakov, ako sú zdroje Yes, Zmaturuj z anglického 

jazyka sa na skvalitnenie výučby využívajú testy NUCEM na MS ANJ úroveň B2 

z predchádzajúcich rokov, vrátane zadaní na PFIČ, CD nosiče ku knihám, internetové zdroje,  

rôzne časopisy, odborná literatúra, dvojjazyčné a výkladové slovníky, cvičenia na aktivity, 

krížovky alebo doplňujúce cvičenia zábavnou formou.  

 

Študijný materiál, učebnice: 

 

- Bilíková, A. 2010. Yes! Angličtina – Nová maturita vyššia úroveň. Nitra : Enigma, 

2014. ISBN 978-80-8133-015-5. 

http://www.minedu.sk/data/att/7926.pdf


 

 

- Belán, J. 2007. Zmaturuj z anglického jazyka 1. Bratislava: Didaktis, 2007. ISBN 

8073580209. 

- Belán, J. 2006. Zmaturuj z anglického jazyka 2. Bratislava: Didaktis, 2006. ISBN 

8073580489. 

- Benson, P., Kelly M, Ježková, L. 2005. Say it in English. Bratislava: SPN 2005. ISBN 

80-10-000478-2. 

 

Didaktická technika: 

Dataprojektor,  DVD prehrávač, CD prehrávač, plastová tabuľa, , notebook, interaktívna 

tabuľa. 

 

Materiálne výučbové prostriedky: 

Zbierky testov, plagáty, DVD, internetové zdroje, zvukové a videonahrávky, mapy, zbierky 

testov 

 

Ďalšie zdroje: 

Noviny, časopisy (Friendship). 

 

9. Hodnotenie predmetu  
  

Pri hodnotení uplatňujeme metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl. 

Žiak je z predmetu seminár z anglického jazyka klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu 

školského polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý stanovuje Školský poriadok 

Súkromného gymnázia vo Zvolene a získal minimálne 2 známky . 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov z cudzieho jazyka sa využívajú konkrétne a objektívne 

postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu cudzí jazyk sú hodnotené štyri zložky 

predmetu: gramatika, slovná zásoba, sloh a ústny prejav. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, 

zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť 

odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej odpovede osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov ŠkVP. Po ústnej 

odpovedi je žiakovi známka oznámená ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa využíva slovné 

hodnotenie formou stručného komentára ku konkrétnemu výkonu žiaka. 



 

 

 

Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov postupujeme podľa platných metodických 

pokynov na hodnotenie žiakov SŠ. 

Pri písomných previerkach môže individuálne začlenený žiak podľa odporúčania 

vyplývajúceho zo správy psychológa používať gramatické tabuľky, slovník, zjednodušujú sa 

zadania úloh a pristupuje sa aj k redukcii úloh, resp.k predĺženiu času na splnenie úlohy. 

Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii ovplyvniť aj 

známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu za: vypracovanú domácu úlohu podľa 

zadania, za vlastnú tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na mimoškolských aktivitách, 

súťažiach, za prezentácie, za príspevky do školského časopisu a pod. 

 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje: 

- aktívnu účasť na hodinách; 

- pripravenosť na vyučovanie; 

- nosenie pomôcok; 

- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg; 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- schopnosť komunikovať; 

- adekvátny štýl prejavu.



 

 

Predmet: Seminár z 
anglického jazyka 

4.ročník  

 

1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

 
NÁZOV 
TEMATICKÉHO 
CELKU 

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

 

Pojmy z obsahového štandardu

  

 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 
 

1. Úvod  

 

 

 

 

3 

 

Obsah predmetu, metódy  formy práce, 

kritériá hodnotenia. 

Cieľové požiadavky na maturitnú 

skúšku. 

Formy MS, pravidlá úspešného 

vykonania MS. 

 

Žiak sa oboznámi sa s obsahom predmetu, metódami a formami práce a kritériami 

hodnotenia  

Žiak sa oboznámi s cieľovými požiadavkami na MS z ANJ. 

Žiak sa oboznámi s formami MS a pozná vyhlášku o ukončovaní štúdia s uvedením 

potrebného výkonu na úspešné vykonanie MS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. Človek, 
dôležité veci 
v jeho živote 
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Rodina. 

Bývanie. 

Stravovanie. 

Nakupovanie. 

Móda. 

Zdravie. 

Práca. 

Škola a vzdelávanie. 

Voľný čas, šport. 

Cestovanie. 

Opis obrázku. 

Súkromný list. 

Gramatické  a lexikálne cvičenia. 

 

Žiak vie diskutovať o téme rodina a predstaviť svoju rodinu. 
Žiak vie diskutovať o téme bývanie a opísať svoj súčasný a vysnívaný typ bývania. 
Žiak vie diskutovať o téme stravovanie, a opísať svoje stravovacie návyky. 
Žiak vie diskutovať o téme nakupovanie a rozlíšiť výhody a nevýhody nakupovania 
v rôznych nákupných miestach. 
Žiak vie diskutovať o téme móda a predstaviť svoj štýl. 
Žiak vie diskutovať o téme práca a opísať svoju budúcu profesiu. 
Žiak vie diskutovať o téme zdravie a zhodnotiť svoj zdravý životný štýl.. 
Žiak vie diskutovať o téme školy a popísať školské vzdelávacie systémy. 
Žiak vie diskutovať o téme voľný čas a predstaviť spôsoby jeho trávenia. 
Žiak vie diskutovať o téme šport opísať druhy športov a športového vybavenia. 

Žiak vie diskutovať o téme cestovanie a predstaviť svoje cestovateľské zážitky/ sny. 
Žiak vie opísať obrázok. 
Žiak vie napísať súkromný list podľa zadania. 
Žiak vie vyplniť gramatické a lexikálne cvičenia podľa zadania. 
 
Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  

robí komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 
3. Dôležité veci 
v živote 
spoločnosti 
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Kultúra a umenie, literatúra.  

Medziľudské vzťahy. 

Človek a príroda. 

Veda a technológia. 

Komunikácia. 

Človek a spoločnosť. 

Masmédiá. 

Mladí a ich svet. 

Príbeh. 

Žiak vie diskutovať o téme kultúra, umenie, literatúra, vie predstaviť obľúbené 

umelecké diela. 

Žiak vie diskutovať o téme medziľudské vzťahy a popísať ľudské vlastnosti. 

Žiak vie diskutovať o téme príroda a rozlíšiť rôzne ekologické a prírodné katastrofy. 

Žiak vie diskutovať o téme veda a technológia a predstaviť dôležité vynálezy. 

Žiak vie diskutovať o téme komunikácia a popísať rôzne spôsoby komunikácie. 

Žiak vie diskutovať o téme spoločnosť a predstaviť život ľudí v rôznych 

spoločenských vrstvách a znevýhodnených ľudí.. 

Žiak vie diskutovať o téme médiá  rozlíšiť rôzne typy masmédií. 

Žiak vie diskutovať o téme mladí ľudia a popísať život mladého človeka. 

Žiak vie napísať príbeh podľa zadania. 

 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,   

robí komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

 
4. Svet okolo 

 

 

    5 

Slovensko. 

Veľká Británia. 

USA. 

Žiak vie diskutovať o téme Slovensko a predstaviť najdôležitejšie fakty a najkrajšie 

miesta. 

Žiak vie diskutovať o téme Veľká Británia a predstaviť najdôležitejšie fakty 



 

 

nás   Mestá a miesta. 

Multikultúrna spoločnosť. 

Slávne osobnosti. 

Formálny list. 

 

a najznámejšie miesta. 

Žiak vie diskutovať o téme USA a predstaviť najdôležitejšie fakty a najkrajšie miesta. 

Žiak vie diskutovať o téme multikultúrna spoločnosť a vie zhodnotiť jej pozitíva 
a negatíva. 
Žiak vie predstaviť slávne osobnosti podľa vlastného výberu. 
Žiak vie napísať formálny list. 
 
Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  

robí komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

 



 

 

9.3 Seminár z nemeckého jazyka 

Názov predmetu 
Seminár z nemeckého jazyka 

Časový rozsah výučby Spolu  30 vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného odboru Gymnázium - šport 

Ročník 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. Charakteristika predmetu 
 

Nemecký jazyk je jedným zo svetových jazykov, ktorý poskytuje živý jazykový základ a 

predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Nemecký jazyk pomáha žiakovi 

prekonávať bariéry, a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom 

štúdiu a uplatnení sa na trhu práce. 

V predmete Seminár z nemeckého jazyka žiak ďalej rozvíja zručnosti, ktoré získal v 

predmete nemecký jazyk a umožňuje mu prakticky aplikovať získané vedomosti, rozvíjať 

aktívnu slovnú zásobu, komunikovať na dané témy v simulovaných situáciách, spolupracovať 

so spolužiakmi,  reagovať na podnety zo strany partnera, adekvátne voliť jazykové 

prostriedky  

v konkrétnej situácii. Predmet žiaka pripraví na konkrétnu jazykovú situáciu v praxi.  

Zároveň  v rámci predmetu SNEJ žiak si žiak overuje svoje doterajšie vedomosti a 

získava praktické zručnosti pri plnení testových úloh, ktoré uplatní pri externej časti 

a písomnej časti internej časti maturitnej skúšky, čím zvyšuje svoje šance na úspešné 

zvládnutie maturitnej skúšky z nemeckéhojazyka. 

 

2. Ciele predmetu 
 

Vzdelávanie v predmete Seminár z nemeckého jazyka smeruje k utváraniu a rozvíjaniu 

kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k: 

• podpore sebadôvery každého žiaka; 

• k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia uspieť na 

maturitnej skúške a ukážu cestu ako sa vzdelávať po celý ich život a zaujať aktívne miesto v 

ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote; 



 

 

• príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa  

na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; 

• pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom  

sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ  

národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania; 

• vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k  

získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov; 

• zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a  

nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie; 

• pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a  

spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť  

žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových  

prejavov 

 

3. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

        Vo vyučovacom predmete cudzí jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať poznatky primeraným spôsobom (hovorené slovo, text, audiovizuálne 

prostriedky) tak, aby bolo zabezpečené vzájomné porozumenie, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a postoj, 

 kriticky hodnotiť informácie (z masovokomunikačných prostriedkov), 

 vytvárať informácie v cudzom jazyku. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti  

 rozvíjať prácu v tíme, v kooperatívnom duchu, 

 regulovať a kontrolovať svoje správanie, 

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

 rešpektovať etické hodnoty, 

 uznávať ľudské práva a slobody. 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 identifikovať a analyzovať problémy, ktoré sa objavia pri jazykovom vzdelávaní, 

 navrhovať kreatívne riešenia, 



 

 

 spätnou väzbou zhodnocovať problémy a učiť sa z nich, 

 korigovať nesprávne riešenia. 

 

Spôsobilosti využívať informačné a komunikačné technológie 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré podporia jazykové 

vzdelávanie. 

 

 

4. Kompetencie 
 

4.1. Všeobecné kompetencie 
 

        Pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva 

všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré 

spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Kompetencie pritom 

definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. 

Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby 

učiaci sa: 

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa 

osvojuje, 

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo 

a vedel zhodnotiť multikultúrne poznanie pre vlastné a spoločenské obohatenie. 

 

Z hľadiska všeobecných kompetencií žiak dokáže: 

 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 používať; 

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným  učivom, 

systematizovať ich a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj a reálny život; 



 

 

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

rozvoja; 

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií; 

 pochopiť zámer zadanej úlohy; 

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách; 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk; 

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály; 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

Finančná gramotnosť 

Finančné vzdelávanie  ako súčasť všeobecných kompetencií žiaka je na SŠ je 

pokračovaním finančného vzdelávania na základnej škole. Problematika financií bude 

v rámci možností zapracovaná do tém nachádzajúcich sa v obsahovom štandarde.  

 

4.2. Komunikatívne jazykové kompetencie 

  

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa 

vyžaduje komunikačné  správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo vybraných 

krajinách, kde sa hovorí anglickým jazykom.  

 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň B2 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 rozhovoru  

predstavovalo zvýšené úsilie,  

• dokáže vytvoriť jasne sformulovaný podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje 

stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností. Na 

uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je  

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikačné  

kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky 

 

- jazykové kompetencie; 

- sociolingválne kompetencie; 

- pragmatické kompetencie. 



 

 

 

 

Jazyková kompetencia pre dosiahnutú úroveň B2 zahŕňa 

 
 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) 

 Žiak dokáže:  

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

povedať,  

o ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol podať jasný opis, 

vyjadrovať názory a argumentovať bez nápadného hľadania slov, pričom 

používa zložité typy podraďovacích súvetí,  

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

nedorozumeniu,  

o osvojiť si jasnú, prirodzenú výslovnosť a intonáciu,  

o vytvoriť jasne zrozumiteľný súvislý písomný text, ktorý sa riadi štandardným 

usporiadaním a členením do odsekov,  

 
 Sociolingválna kompetencia  
 

 Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené sociolingválne kompetencie na úrovni B1 a ďalej 

si ich rozvíja tak, aby dokázal:  

o správne komunikovať a reagovať v rôznych spoločenských situáciách,  

o  dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého výmena 

názorov a informácií, vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie 

poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa opravovaniu, poučovaniu 

a priamym príkazom; vyhýbanie sa vyjadreniu asertívnej nadradenosti, 

neprimeranému sťažovaniu sa, neprimeranej nespokojnosti),  

o  používať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  

o  uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, 

neformálneho, rodinného, intímneho). Učiaci sa dokáže komunikovať 

zrozumiteľne, vie sa vyjadriť slušne vo formálnom a neformálnom štýle, 

vzhľadom na situáciu a partnera komunikácie. Vie sa aktívne zapojiť do 

diskusie, ktorá prebieha v prirodzenom tempe a v štandardnom jazyku. 



 

 

Dokáže nadviazať kontakt s každým, koho materinským jazykom je 

osvojovaný si cudzí jazyk.  

 

 Pragmatická kompetencia 
 

 Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni B1 a ďalej si 

ich rozvíja tak, aby sa vedel vyjadriť:  

o v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, 

kohézia, koherencia, štýl, register, rétorika),  

o  a funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie 

postojov (súhlas, nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), vôle (túžby, 

zámery), emócií (radosť, uspokojenie, nevôľa, záujem, prekvapenie, 

rozčarovanie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, poľutovanie, 

súhlas, nesúhlas, pozdravenie, žiadosť, odmietnutie),  

o  pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie 

informácií).  

5. Kompetencie a funkcie jazyka  
V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania sa v nemeckom jazyku rozvíjajú tie 

kompetencie a funkcie jazyka, ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň 

B2. Každá kompetencia v obsahovom štandarde sa člení na komponenty, ktoré sú všetky 

súčasťou komunikačnej kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže uskutočňovať. V 

rámci obsahového štandardu jednotlivé kompetencie na seba nenadväzujú, môžu sa 

navzájom kombinovať a neustále vytvárať nové komunikačné kontexty. 

 

Prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2  

Tabuľka uvádza prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2.  

Kompetencie Funkcie 

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  

 

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Poďakovať sa a vyjadriť uznanie  

Rozlúčiť sa  
2. Vypočuť si a podať informácie  

 

 

Informovať sa  

Potvrdiť a trvať na niečom  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na požiadavky  

 
3. Vybrať si z ponúkaných možností  

 

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť  

Opraviť  

 Vyjadriť názor  



 

 

4. Vyjadriť názor  

 

Vyjadriť súhlas  

Vyjadriť nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupne istoty  

 
5. Vyjadriť vôľu  

 

Vyjadriť želania  

Vyjadriť plány  

 
6. Vyjadriť schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť  

 
7. Vyjadriť pocity  

 

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť súcit  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na 

ne  

 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť  

 
9. Predstaviť záľuby a vkus  

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vyjadriť, čo uprednostňujem  

 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  

 

Vyjadriť hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho iného  

 
11. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 

pravidlám alebo povinnostiam  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Žiadať o povolenie a súhlas  

Dať súhlas  

Odmietnuť  

Zakázať  

Reagovať na zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

 
12. Reagovať na porušenie pravidiel 

alebo nesplnenie povinností  

 

Obviniť (sa), priznať (sa)  

Ospravedlniť (sa)  

Odmietnuť/Poprieť obvinenie  

Vyčítať/Kritizovať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  

 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  

Vyjadriť nezáujem  

 
14. Dať ponuku a reagovať na ňu  

 

Žiadať niekoho o niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili  

Ponúknuť pomoc  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh  

 
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať 

v budúcnosti  

 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Povzbudiť  

Vyjadriť želanie  



 

 

 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

minulosti  

 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť niekomu niečo  

Kondolovať  

Blahoželať  

 
17. Reagovať pri prvom stretnutí  

 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  

 

Začať list  

Rozvinúť obsah listu  

Ukončiť list  

 
19. Telefonovať  

 

Začať rozhovor  

Udržiavať rozhovor  

Ukončiť rozhovor  

 
20. Komunikovať  

 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 
21. Vypracovať štruktúrovanú 

prezentáciu  

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku  

Oboznámiť s obsahom a osnovou  

Rozviesť tému a hlavnú myšlienku  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť výklad  

 
22. Doplniť štruktúrovanú prezentáciu  

 

Zdôrazniť, dať do pozornosti  

Odbočiť od témy  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 
23. Zúčastniť sa diskusie/  

 

Argumentovať  

Navrhnúť novú tému/bod diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa, že slová/výklad/argument 

boli pochopené  

 

Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného spojenia  

Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  

Hľadať slovo/slovné spojenie  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 
25. Porozprávať príbeh  

 

Rozprávať  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť  

 

 

6. VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 Počúvanie  s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak rozumie: 

 



 

 

 podrobným informáciám, rozumie štruktúre vypočutého textu, vie rozlíšiť hovoriacich, 

ich názory a stanoviská,  

 náročnejším prejavom informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou 

tematikou v bežnom hovorovom tempe reči v štandardnom jazyku,  

 dlhšiemu náročnejšiemu prejavu, vie odhadnúť postoje, názory a náladu rečníkov,  

 podstatným informáciám obsahovo a jazykovo náročnejších prednášok 

prednesených v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  

 podrobnejším informáciám rozhlasových správ s aktuálnou problematikou a 

podstatným  

informáciám rôznych rozhlasových programov.  

 

  Druhy textov a nahrávok: prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; dialogický 

prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; súvislý prejav spolužiakov; prednáška 

na známu tému; bežné informácie, oznamy (na stanici, na letisku,...); správy; interview; 

predpoveď počasia; prehľad programov v rozhlase, televízii; ukážky z filmu. 

 

  
  
 Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak: 

 

 vie získať informácie z primerane náročných textov (tabuľky, grafy, oznamy, nápisy, 

inzeráty) a vhodne používa stratégie čítania,  

 číta a rozumie rôznym textom informatívneho charakteru a primerane náročným  

populárno-vedeckým textom (pracovné návody a prospekty),  

 rozumie obsahu autentického, faktografického a beletristického textu a článkom z 

tlače,  

 vie pochopiť tému a hlavnú myšlienku obsahovo i jazykovo náročnejšieho textu,  

 vie vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych náročnejších textoch,  

 rozlišuje v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených,  

 vie odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte a pružne mení stratégie 

čítania podľa typu textu a účelu čítania,  

 chápe logickú štruktúru náročnejšieho textu aj na základe lexikálnych a gramatických 

prostriedkov.  

Typy textov: korešpondencia – list, e-mail, pohľadnica, telegram; informatívne texty –  

verejné nápisy, oznam, inzerát, reklama, osobné poznámky, plagát, informačná tabuľa,  



 

 

nápisy na obaloch tovarov, návod na použitie, predpoveď počasia, prehľad programov, 

prospekt, časový harmonogram, schéma mestskej dopravy, účet, osobný list, mapa, plán, 

schéma, jedálny lístok; novinové texty  - primerane náročný článok z časopisu novín; 

literárne texty - ukážka z poviedky; príbeh. 

 

 Ústny prejav  - výkonový štandard 
 

Žiak: 

 

 reaguje na podnety jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii,  

 sa vyjadruje plynulo a správne k rôznym témam s ohľadom na stupeň formálnosti 

prejavu,  

 vie začať, udržiavať a ukončiť rozhovor,  

  vie prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoju výpoveď,  

 vie správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách, 

v situačných dialógoch,  

 vie spontánne reagovať v rôznych komunikačných situáciách,  

 vie predniesť krátky monológ na určitú tému,  

 vie pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním,  

 vie opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich, vysvetliť súvislosti a vyjadriť vlastné 

pocity, názory a postoje.  

 

 

 Písomný prejav – výkonový štandard 
 

Žiak vie: 

 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,  

 napísať niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program 

rokovania a zápisnicu z rokovania,  

 napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list,  

 napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší úradný list: žiadosť, sťažnosť, 

rozsiahlejšiu správu,  

 opísať predmet, miesto, osobu, udalosť v širších súvislostiach,  

 napísať príbeh - obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar,  

 napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov 

(composition = kompozícia). 



 

 

7. Obsahový štandard 
 

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň B2 pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie 

špecifikované v inovovanom štátnom vzdelávacom programe 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nemecky_jazyk_uroven_b2_g_4_5_r.pdf, str.11 - 42) 

 

 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu 

 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

Témy vychádzajú z 25 okruhov, v rámci ktorých majú žiaci rozvíjať nielen svoje rečové 

zručnosti (počúvanie, čítanie, ústny prejav, písomný prejav), ale i zdokonaľovať správne 

používanie vybraných jazykových prostriedkov. Vybrané jazykové prostriedky sú 

charakterizované v poslednej časti tohto materiálu. Každý okruh obsahuje niekoľko bodov, 

ktoré charakterizujú minimálny obsah každého tematického okruhu. Obsahovú náplň 

každého okruhu je možné rozšíriť podľa záujmu a schopností žiakov.  

 

Úvod do štúdia predmetu – požiadavky na MS, vyhláška o ukončovaní štúdia (3 hodiny) 

Človek, dôležité veci v jeho živote (12 hodín) 

Dôležité veci v živote spoločnosti (10 hodín) 

Svet okolo nás (5 hodín) 

 

8. Učebné zdroje 
 

Okrem zvolených kníh pre žiakov, ako sú zdroje  Zmaturuj z nemeckého 

jazyka1 a 2 sa na skvalitnenie výučby využívajú CD nosiče ku knihám, internetové 

zdroje, maturitné testy z predchádzajúcich rokov, rôzne časopisy, odborná literatúra, 

dvojjazyčné a výkladové slovníky, cvičenia na aktivity, krížovky alebo doplňujúce 

cvičenia zábavnou formou.  

 

Študijný materiál, učebnice: 

 

 Hanuljaková, H., Horová, I. 2004. Monitor. Bratislava : SPN,. ISBN 80-10-00335-2. 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_b2_g_4_5_r.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nemecky_jazyk_uroven_b2_g_4_5_r.pdf


 

 

Hanuljaková, H., Horová, I., Lenčová, I. 2005. Nová maturita. Bratislava : SPN,. ISBN 80-10-

00675-0. 

Zmaturuj z nemeckého jazyka 1. 2005. Bratislava: Didaktis., ISBN 80-7358-043-8. 

Zmaturuj z nemeckého jazyka 2. 2005. Bratislava: Didaktis., ISBN 80-7358-047-0. 

Cvičebnica nemeckej zásoby. 2006. Bratislava: Didaktis., ISBN 80-7358-057-8 

Porubská, S., Psicová, K. Ja! Cvičebnica - externá časť maturity. 2009. Nitra: Enigma., ISBN 

80-89132-20-0 

Horstmann, G., Keier, A. Nemecké konverzačné témy pre maturitu. 1999. Bratislava: Fraus., 

ISBN 80-88844-51-7 

 

 

Didaktická technika: 

Dataprojektor,  DVD prehrávač, CD prehrávač, plastová tabuľa, , notebook, interaktívna 

tabuľa. 

 

Materiálne výučbové prostriedky: 

Zbierky testov, plagáty, DVD, internetové zdroje, zvukové a videonahrávky, mapy, zbierky 

testov 

 

Ďalšie zdroje: 

Noviny, časopisy. 

 

9. Hodnotenie predmetu  
  

Pri hodnotení uplatňujeme metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl. 

Žiak je z predmetu seminár z nemeckého jazyka klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu 

školského polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý stanovuje Školský poriadok 

Súkromného gymnázia vo Zvolene a získal minimálne 2 známky . 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov z cudzieho jazyka sa využívajú konkrétne a objektívne 

postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu cudzí jazyk sú hodnotené štyri zložky 

predmetu: gramatika, slovná zásoba, sloh a ústny prejav. 



 

 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, 

zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť 

odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej odpovede osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov ŠkVP. Po ústnej 

odpovedi je žiakovi známka oznámená ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa využíva slovné 

hodnotenie formou stručného komentára ku konkrétnemu výkonu žiaka. 

 

Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov postupujeme podľa platných metodických 

pokynov na hodnotenie žiakov SŠ. 

Pri písomných previerkach môže individuálne začlenený žiak podľa odporúčania 

vyplývajúceho zo správy psychológa používať gramatické tabuľky, slovník, zjednodušujú sa 

zadania úloh a pristupuje sa aj k redukcii úloh, resp.k predĺženiu času na splnenie úlohy. 

Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii ovplyvniť aj 

známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu za: vypracovanú domácu úlohu podľa 

zadania, za vlastnú tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na mimoškolských aktivitách, 

súťažiach, za prezentácie, za príspevky do školského časopisu a pod. 

 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje: 

- aktívnu účasť na hodinách; 

- pripravenosť na vyučovanie; 

- nosenie pomôcok; 

- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg; 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- schopnosť komunikovať; 

- adekvátny štýl prejavu.



 

 

Predmet: Seminár z 
nemeckého jazyka 

4.ročník  

 

1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

 
NÁZOV 
TEMATICKÉHO 
CELKU 

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

 

Pojmy z obsahového štandardu

  

 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 
 

1. Úvod  

 

 

 

 

3 

 

Obsah predmetu, metódy  formy práce, 

kritériá hodnotenia. 

Cieľové požiadavky na maturitnú 

skúšku. 

Formy MS, pravidlá úspešného 

vykonania MS. 

 

Žiak sa oboznámi sa s obsahom predmetu, metódami a formami práce a kritériami 

hodnotenia  

Žiak sa oboznámi s cieľovými požiadavkami na MS z NEJ. 

Žiak sa oboznámi s formami MS a pozná vyhlášku o ukončovaní štúdia s uvedením 

potrebného výkonu na úspešné vykonanie MS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. Človek, 
dôležité veci 
v jeho živote 
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Rodina. 

Bývanie. 

Stravovanie. 

Nakupovanie. 

Móda. 

Zdravie. 

Práca. 

Škola a vzdelávanie. 

Voľný čas, šport. 

Cestovanie. 

Opis obrázku. 

Súkromný list. 

Gramatické  a lexikálne cvičenia. 

 

Žiak vie diskutovať o téme rodina a predstaviť svoju rodinu. 
Žiak vie diskutovať o téme bývanie a opísať svoj súčasný a vysnívaný typ bývania. 
Žiak vie diskutovať o téme stravovanie, a opísať svoje stravovacie návyky. 
Žiak vie diskutovať o téme nakupovanie a rozlíšiť výhody a nevýhody nakupovania 
v rôznych nákupných miestach. 
Žiak vie diskutovať o téme móda a predstaviť svoj štýl. 
Žiak vie diskutovať o téme práca a opísať svoju budúcu profesiu. 
Žiak vie diskutovať o téme zdravie a zhodnotiť svoj zdravý životný štýl.. 
Žiak vie diskutovať o téme školy a popísať školské vzdelávacie systémy. 
Žiak vie diskutovať o téme voľný čas a predstaviť spôsoby jeho trávenia. 
Žiak vie diskutovať o téme šport opísať druhy športov a športového vybavenia. 

Žiak vie diskutovať o téme cestovanie a predstaviť svoje cestovateľské zážitky/ sny. 
Žiak vie opísať obrázok. 
Žiak vie napísať súkromný list podľa zadania. 
Žiak vie vyplniť gramatické a lexikálne cvičenia podľa zadania. 
 
Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  

robí komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 
3. Dôležité veci 
v živote 
spoločnosti 
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Kultúra a umenie, literatúra.  

Medziľudské vzťahy. 

Človek a príroda. 

Veda a technológia. 

Komunikácia. 

Človek a spoločnosť. 

Masmédiá. 

Mladí a ich svet. 

Príbeh. 

Žiak vie diskutovať o téme kultúra, umenie, literatúra, vie predstaviť obľúbené 

umelecké diela. 

Žiak vie diskutovať o téme medziľudské vzťahy a popísať ľudské vlastnosti. 

Žiak vie diskutovať o téme príroda a rozlíšiť rôzne ekologické a prírodné katastrofy. 

Žiak vie diskutovať o téme veda a technológia a predstaviť dôležité vynálezy. 

Žiak vie diskutovať o téme komunikácia a popísať rôzne spôsoby komunikácie. 

Žiak vie diskutovať o téme spoločnosť a predstaviť život ľudí v rôznych 

spoločenských vrstvách a znevýhodnených ľudí.. 

Žiak vie diskutovať o téme médiá  rozlíšiť rôzne typy masmédií. 

Žiak vie diskutovať o téme mladí ľudia a popísať život mladého človeka. 

Žiak vie napísať príbeh podľa zadania. 

 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,   

robí komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

 
4. Svet okolo 

 

 

    5 

Slovensko. 

Nemecky hovoriace krajiny 

Mestá a miesta. 

Žiak vie diskutovať o téme Slovensko a predstaviť najdôležitejšie fakty a najkrajšie 

miesta. 

Žiak vie diskutovať o téme nemecky hovoriace krajiny a predstaviť najdôležitejšie 



 

 

nás   Multikultúrna spoločnosť. 

Slávne osobnosti. 

Formálny list. 

 

fakty a najkrajšie miesta. 

Žiak vie diskutovať o téme multikultúrna spoločnosť a vie zhodnotiť jej pozitíva 
a negatíva. 
Žiak vie predstaviť slávne osobnosti podľa vlastného výberu. 
Žiak vie napísať formálny list. 
 
Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  

robí komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

 



 

 

9.4 Seminár z ruského jazyka 

Názov predmetu 
Seminár z ruského jazyka 

Časový rozsah výučby Spolu  30 vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného odboru 7902 J 77 Gymnázium -  šport 

Ročník 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

Ruský jazyk je jedným zo svetových jazykov, ktorý poskytuje živý jazykový základ a 

predpoklady pre komunikáciu žiakov vo svete.  Ruský  jazyk môže  pomôcť žiakovi 

prekonávať bariéry, a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom 

štúdiu a uplatnení sa na trhu práce, hlavne v oblasti športu, ktorý je hlavným zameraním 

v rámci štúdia na našej škole. 

V predmete Seminár z ruského jazyka žiak ďalej rozvíja zručnosti, ktoré získal v 

predmete ruský jazyk a umožňuje mu prakticky aplikovať získané vedomosti, rozvíjať aktívnu 

slovnú zásobu, komunikovať na dané témy v simulovaných situáciách, spolupracovať so 

spolužiakmi,  reagovať na podnety zo strany partnera, adekvátne voliť jazykové prostriedky  

v konkrétnej situácii. Predmet žiaka pripraví na konkrétnu jazykovú situáciu v praxi.  

Zároveň  v rámci predmetu SRUJ žiak si žiak overuje svoje doterajšie vedomosti a 

získava praktické zručnosti pri plnení testových úloh, ktoré uplatní pri externej časti 

a písomnej časti internej časti maturitnej skúšky, čím zvyšuje svoje šance na úspešné 

zvládnutie maturitnej skúšky z ruského jazyka. 

 

2. Ciele predmetu 
 

Vzdelávanie v predmete Seminár z ruského jazyka smeruje k utváraniu a rozvíjaniu 

kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k: 

• podpore sebadôvery každého žiaka; 



 

 

• k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia uspieť na 

maturitnej skúške a ukážu cestu ako sa vzdelávať po celý ich život a zaujať aktívne miesto v 

ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote; 

• príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa  

na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; 

• pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom  

sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ  

národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania; 

• vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k  

získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov; 

• zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a  

nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie; 

• pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a  

spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť  

žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových  

prejavov 

 

3. Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

        Vo vyučovacom predmete cudzí jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať poznatky primeraným spôsobom (hovorené slovo, text, audiovizuálne 

prostriedky) tak, aby bolo zabezpečené vzájomné porozumenie, 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a postoj, 

 kriticky hodnotiť informácie (z masovokomunikačných prostriedkov), 

 vytvárať informácie v cudzom jazyku. 

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti  

 rozvíjať prácu v tíme, v kooperatívnom duchu, 

 regulovať a kontrolovať svoje správanie, 

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

 rešpektovať etické hodnoty, 

 uznávať ľudské práva a slobody. 

 



 

 

Schopnosti riešiť problémy 

 identifikovať a analyzovať problémy, ktoré sa objavia pri jazykovom vzdelávaní, 

 navrhovať kreatívne riešenia, 

 spätnou väzbou zhodnocovať problémy a učiť sa z nich, 

 korigovať nesprávne riešenia. 

 

Spôsobilosti využívať informačné a komunikačné technológie 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré podporia jazykové 

vzdelávanie. 

4. Kompetencie 
 

4.1. Všeobecné kompetencie 
 

        Pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva 

všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré 

spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Kompetencie pritom 

definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. 

Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby 

učiaci sa: 

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa 

osvojuje, 

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo 

a vedel zhodnotiť multikultúrne poznanie pre vlastné a spoločenské obohatenie. 

 

Z hľadiska všeobecných kompetencií žiak dokáže: 

 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 používať; 

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným  učivom, 

systematizovať ich a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj a reálny život; 



 

 

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

rozvoja; 

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií; 

 pochopiť zámer zadanej úlohy; 

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách; 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk; 

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály; 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

Finančná gramotnosť 

Finančné vzdelávanie  ako súčasť všeobecných kompetencií žiaka je na SŠ je 

pokračovaním finančného vzdelávania na základnej škole. Problematika financií bude 

v rámci možností zapracovaná do tém nachádzajúcich sa v obsahovom štandarde.  

 

4.2. Komunikatívne jazykové kompetencie 

  

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa 

vyžaduje komunikačné  správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v rusky 

hovoriacich oblastiach. 

 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň B2 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 rozhovoru  

predstavovalo zvýšené úsilie,  

• dokáže vytvoriť jasne sformulovaný podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje 

stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností. Na 

uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je  

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikačné  

kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky 

 

- jazykové kompetencie; 

- sociolingválne kompetencie; 

- pragmatické kompetencie. 



 

 

 

 

Jazyková kompetencia pre dosiahnutú úroveň B2 zahŕňa 

 
 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) 

 Žiak dokáže:  

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

povedať,  

o ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol podať jasný opis, 

vyjadrovať názory a argumentovať bez nápadného hľadania slov, pričom 

používa zložité typy podraďovacích súvetí,  

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

nedorozumeniu,  

o osvojiť si jasnú, prirodzenú výslovnosť a intonáciu,  

o vytvoriť jasne zrozumiteľný súvislý písomný text, ktorý sa riadi štandardným 

usporiadaním a členením do odsekov,  

 
 Sociolingválna kompetencia  
 

 Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené sociolingválne kompetencie na úrovni B1 a ďalej 

si ich rozvíja tak, aby dokázal:  

o správne komunikovať a reagovať v rôznych spoločenských situáciách,  

o  dodržiavať konvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého výmena 

názorov a informácií, vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie 

poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa opravovaniu, poučovaniu 

a priamym príkazom; vyhýbanie sa vyjadreniu asertívnej nadradenosti, 

neprimeranému sťažovaniu sa, neprimeranej nespokojnosti),  

o  používať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá,  

o  uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, 

neformálneho, rodinného, intímneho). Učiaci sa dokáže komunikovať 

zrozumiteľne, vie sa vyjadriť slušne vo formálnom a neformálnom štýle, 

vzhľadom na situáciu a partnera komunikácie. Vie sa aktívne zapojiť do 

diskusie, ktorá prebieha v prirodzenom tempe a v štandardnom jazyku. 



 

 

Dokáže nadviazať kontakt s každým, koho materinským jazykom je 

osvojovaný si cudzí jazyk.  

 

 Pragmatická kompetencia 
 

 Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni B1 a ďalej si 

ich rozvíja tak, aby sa vedel vyjadriť:  

o v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, 

kohézia, koherencia, štýl, register, rétorika),  

o  a funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie 

postojov (súhlas, nesúhlas), modality (povinnosť, schopnosť), vôle (túžby, 

zámery), emócií (radosť, uspokojenie, nevôľa, záujem, prekvapenie, 

rozčarovanie, strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť, poľutovanie, 

súhlas, nesúhlas, pozdravenie, žiadosť, odmietnutie),  

o  pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie 

informácií).  

5. Kompetencie a funkcie jazyka  
V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania sa v ruskom jazyku rozvíjajú tie 

kompetencie a funkcie jazyka, ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň 

B2. Každá kompetencia v obsahovom štandarde sa člení na komponenty, ktoré sú všetky 

súčasťou komunikačnej kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže uskutočňovať. V 

rámci obsahového štandardu jednotlivé kompetencie na seba nenadväzujú, môžu sa 

navzájom kombinovať a neustále vytvárať nové komunikačné kontexty. 

 

Prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2  

Tabuľka uvádza prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2.  

Kompetencie Funkcie 

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  

 

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Poďakovať sa a vyjadriť uznanie  

Rozlúčiť sa  
2. Vypočuť si a podať informácie  

 

 

Informovať sa  

Potvrdiť a trvať na niečom  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na požiadavky  

 
3. Vybrať si z ponúkaných možností  

 

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť  

Opraviť  

 Vyjadriť názor  



 

 

4. Vyjadriť názor  

 

Vyjadriť súhlas  

Vyjadriť nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupne istoty  

 
5. Vyjadriť vôľu  

 

Vyjadriť želania  

Vyjadriť plány  

 
6. Vyjadriť schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť  

 
7. Vyjadriť pocity  

 

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť súcit  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na 

ne  

 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť  

 
9. Predstaviť záľuby a vkus  

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vyjadriť, čo uprednostňujem  

 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  

 

Vyjadriť hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho iného  

 
11. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 

pravidlám alebo povinnostiam  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Žiadať o povolenie a súhlas  

Dať súhlas  

Odmietnuť  

Zakázať  

Reagovať na zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

 
12. Reagovať na porušenie pravidiel 

alebo nesplnenie povinností  

 

Obviniť (sa), priznať (sa)  

Ospravedlniť (sa)  

Odmietnuť/Poprieť obvinenie  

Vyčítať/Kritizovať  

 
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  

 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  

Vyjadriť nezáujem  

 
14. Dať ponuku a reagovať na ňu  

 

Žiadať niekoho o niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili  

Ponúknuť pomoc  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh  

 
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať 

v budúcnosti  

 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Povzbudiť  

Vyjadriť želanie  



 

 

 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

minulosti  

 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť niekomu niečo  

Kondolovať  

Blahoželať  

 
17. Reagovať pri prvom stretnutí  

 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

 
18. Korešpondovať  

 

Začať list  

Rozvinúť obsah listu  

Ukončiť list  

 
19. Telefonovať  

 

Začať rozhovor  

Udržiavať rozhovor  

Ukončiť rozhovor  

 
20. Komunikovať  

 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 
21. Vypracovať štruktúrovanú 

prezentáciu  

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku  

Oboznámiť s obsahom a osnovou  

Rozviesť tému a hlavnú myšlienku  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť výklad  

 
22. Doplniť štruktúrovanú prezentáciu  

 

Zdôrazniť, dať do pozornosti  

Odbočiť od témy  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 
23. Zúčastniť sa diskusie/  

 

Argumentovať  

Navrhnúť novú tému/bod diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa, že slová/výklad/argument 

boli pochopené  

 

Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného spojenia  

Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  

Hľadať slovo/slovné spojenie  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 
25. Porozprávať príbeh  

 

Rozprávať  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť  

 

 

6. VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 Počúvanie  s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak rozumie: 

 



 

 

 podrobným informáciám, rozumie štruktúre vypočutého textu, vie rozlíšiť hovoriacich, 

ich názory a stanoviská,  

 náročnejším prejavom informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou 

tematikou v bežnom hovorovom tempe reči v štandardnom jazyku,  

 dlhšiemu náročnejšiemu prejavu, vie odhadnúť postoje, názory a náladu rečníkov,  

 podstatným informáciám obsahovo a jazykovo náročnejších prednášok 

prednesených v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku,  

 podrobnejším informáciám rozhlasových správ s aktuálnou problematikou a 

podstatným  

informáciám rôznych rozhlasových programov.  

 

  Druhy textov a nahrávok: prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; dialogický 

prejav osôb hovoriacich príslušným cudzím jazykom; súvislý prejav spolužiakov; prednáška 

na známu tému; bežné informácie, oznamy (na stanici, na letisku,...); správy; interview; 

predpoveď počasia; prehľad programov v rozhlase, televízii; ukážky z filmu. 

 

  
  
 Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak: 

 

 vie získať informácie z primerane náročných textov (tabuľky, grafy, oznamy, nápisy, 

inzeráty) a vhodne používa stratégie čítania,  

 číta a rozumie rôznym textom informatívneho charakteru a primerane náročným  

populárno-vedeckým textom (pracovné návody a prospekty),  

 rozumie obsahu autentického, faktografického a beletristického textu a článkom z 

tlače,  

 vie pochopiť tému a hlavnú myšlienku obsahovo i jazykovo náročnejšieho textu,  

 vie vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych náročnejších textoch,  

 rozlišuje v texte zámer, postoj a pocity autora a ostatných zúčastnených,  

 vie odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte a pružne mení stratégie 

čítania podľa typu textu a účelu čítania,  

 chápe logickú štruktúru náročnejšieho textu aj na základe lexikálnych a gramatických 

prostriedkov.  

 



 

 

Typy textov: korešpondencia – list, e-mail, pohľadnica, telegram; informatívne texty –  

verejné nápisy, oznam, inzerát, reklama, osobné poznámky, plagát, informačná tabuľa,  

nápisy na obaloch tovarov, návod na použitie, predpoveď počasia, prehľad programov, 

prospekt, časový harmonogram, schéma mestskej dopravy, účet, osobný list, mapa, plán, 

schéma, jedálny lístok; novinové texty  - primerane náročný článok z časopisu novín; 

literárne texty - ukážka z poviedky; príbeh. 

 

 Ústny prejav  - výkonový štandard 
 

Žiak: 

 

 reaguje na podnety jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii,  

 sa vyjadruje plynulo a správne k rôznym témam s ohľadom na stupeň formálnosti 

prejavu,  

 vie začať, udržiavať a ukončiť rozhovor,  

  vie prerušiť a nadviazať rozhovor a preformulovať svoju výpoveď,  

 vie správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných situáciách, 

v situačných dialógoch,  

 vie spontánne reagovať v rôznych komunikačných situáciách,  

 vie predniesť krátky monológ na určitú tému,  

 vie pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním,  

 vie opísať obrázky, mapy, grafy, porovnať ich, vysvetliť súvislosti a vyjadriť vlastné 

pocity, názory a postoje.  

 

 

 Písomný prejav – výkonový štandard 
 

Žiak vie: 

 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie,  

 napísať niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program 

rokovania a zápisnicu z rokovania,  

 napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list,  

 napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší úradný list: žiadosť, sťažnosť, 

rozsiahlejšiu správu,  

 opísať predmet, miesto, osobu, udalosť v širších súvislostiach,  

 napísať príbeh - obsahovo, jazykovo i štylisticky náročnejší slohový útvar,  

 napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov  



 

 

 

7. Obsahový štandard 
 

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň B2 pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie 

špecifikované v inovovanom štátnom vzdelávacom programe 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/rusky_jazyk_uroven_b2_g_, str.12 - 41) 

 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu 

 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

Témy vychádzajú z 25 okruhov, v rámci ktorých majú žiaci rozvíjať nielen svoje rečové 

zručnosti (počúvanie, čítanie, ústny prejav, písomný prejav), ale i zdokonaľovať správne 

používanie vybraných jazykových prostriedkov. Vybrané jazykové prostriedky sú 

charakterizované v poslednej časti tohto materiálu. Každý okruh obsahuje niekoľko bodov, 

ktoré charakterizujú minimálny obsah každého tematického okruhu. Obsahovú náplň 

každého okruhu je možné rozšíriť podľa záujmu a schopností žiakov.  

 

Úvod do štúdia predmetu – požiadavky na MS, vyhláška o ukončovaní štúdia (3 hodiny) 

Človek, dôležité veci v jeho živote (12 hodín) 

Dôležité veci v živote spoločnosti (10 hodín) 

Svet okolo nás (5 hodín) 

 

8. Učebné zdroje 
 

Okrem zvolenej knihy pre žiakov, ako je Ruština: Otázky & odpovědi sa na 

skvalitnenie výučby využívajú CD nosiče ku knihe, internetové zdroje, maturitné testy 

z predchádzajúcich rokov, rôzne časopisy, odborná literatúra, dvojjazyčné a výkladové 

slovníky, cvičenia na aktivity, krížovky alebo doplňujúce cvičenia zábavnou formou.  

 

Študijný materiál, učebnice: 

 

- Ivanova, M., Urielova, L.. 2010. Ruština: Otázky & odpovědi. Dubicko: Infoa, 2010. 

ISBN 978-80-7240-751-4. 

 

Didaktická technika: 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_b2_g_
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rusky_jazyk_uroven_b2_g_


 

 

Dataprojektor,  DVD prehrávač, CD prehrávač, plastová tabuľa, , notebook, interaktívna 

tabuľa. 

 

Materiálne výučbové prostriedky: 

Zbierky testov, plagáty, DVD, internetové zdroje, zvukové a videonahrávky, mapy, zbierky 

testov 

 

Ďalšie zdroje: 

Noviny, časopisy. 

 

9. Hodnotenie predmetu  
  

Pri hodnotení uplatňujeme metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl. 

Žiak je z predmetu seminár z ruského jazyka klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu 

školského polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý stanovuje Školský poriadok 

Súkromného gymnázia vo Zvolene a získal minimálne 2 známky . 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov z cudzieho jazyka sa využívajú konkrétne a objektívne 

postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu cudzí jazyk sú hodnotené štyri zložky 

predmetu: gramatika, slovná zásoba, sloh a ústny prejav. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, 

zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť 

odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej odpovede osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov ŠkVP. Po ústnej 

odpovedi je žiakovi známka oznámená ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa využíva slovné 

hodnotenie formou stručného komentára ku konkrétnemu výkonu žiaka. 

 

Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov postupujeme podľa platných metodických 

pokynov na hodnotenie žiakov SŠ. 

Pri písomných previerkach môže individuálne začlenený žiak podľa odporúčania 

vyplývajúceho zo správy psychológa používať gramatické tabuľky, slovník, zjednodušujú sa 

zadania úloh a pristupuje sa aj k redukcii úloh, resp.k predĺženiu času na splnenie úlohy. 

Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii ovplyvniť aj 

známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu za: vypracovanú domácu úlohu podľa 



 

 

zadania, za vlastnú tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na mimoškolských aktivitách, 

súťažiach, za prezentácie, za príspevky do školského časopisu a pod. 

 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje: 

- aktívnu účasť na hodinách; 

- pripravenosť na vyučovanie; 

- nosenie pomôcok; 

- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg; 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- schopnosť komunikovať; 



 

 

- adekvátny štýl 
prejavu.Predmet: Seminár z 
ruského jazyka 

4.ročník  

 

1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 

 
NÁZOV 
TEMATICKÉHO 
CELKU 

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

 

Pojmy z obsahového štandardu

  

 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 
 

1. Úvod  

 

 

 

 

3 

 

Obsah predmetu, metódy  formy práce, 

kritériá hodnotenia. 

Cieľové požiadavky na maturitnú 

skúšku. 

Formy MS, pravidlá úspešného 

vykonania MS. 

 

Žiak sa oboznámi sa s obsahom predmetu, metódami a formami práce a kritériami 

hodnotenia  

Žiak sa oboznámi s cieľovými požiadavkami na MS z RUJ. 

Žiak sa oboznámi s formami MS a pozná vyhlášku o ukončovaní štúdia s uvedením 

potrebného výkonu na úspešné vykonanie MS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. Človek, 
dôležité veci 
v jeho živote 
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Rodina. 

Bývanie. 

Stravovanie. 

Nakupovanie. 

Móda. 

Zdravie. 

Práca. 

Škola a vzdelávanie. 

Voľný čas, šport. 

Cestovanie. 

Opis obrázku. 

Súkromný list. 

Gramatické  a lexikálne cvičenia. 

 

Žiak vie diskutovať o téme rodina a predstaviť svoju rodinu. 
Žiak vie diskutovať o téme bývanie a opísať svoj súčasný a vysnívaný typ bývania. 
Žiak vie diskutovať o téme stravovanie, a opísať svoje stravovacie návyky. 
Žiak vie diskutovať o téme nakupovanie a rozlíšiť výhody a nevýhody nakupovania 
v rôznych nákupných miestach. 
Žiak vie diskutovať o téme móda a predstaviť svoj štýl. 
Žiak vie diskutovať o téme práca a opísať svoju budúcu profesiu. 
Žiak vie diskutovať o téme zdravie a zhodnotiť svoj zdravý životný štýl.. 
Žiak vie diskutovať o téme školy a popísať školské vzdelávacie systémy. 
Žiak vie diskutovať o téme voľný čas a predstaviť spôsoby jeho trávenia. 
Žiak vie diskutovať o téme šport opísať druhy športov a športového vybavenia. 

Žiak vie diskutovať o téme cestovanie a predstaviť svoje cestovateľské zážitky/ sny. 
Žiak vie opísať obrázok. 
Žiak vie napísať súkromný list podľa zadania. 
Žiak vie vyplniť gramatické a lexikálne cvičenia podľa zadania. 
 
Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  

robí komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 
3. Dôležité veci 
v živote 
spoločnosti 
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Kultúra a umenie, literatúra.  

Medziľudské vzťahy. 

Človek a príroda. 

Veda a technológia. 

Komunikácia. 

Človek a spoločnosť. 

Masmédiá. 

Mladí a ich svet. 

Príbeh. 

Žiak vie diskutovať o téme kultúra, umenie, literatúra, vie predstaviť obľúbené 

umelecké diela. 

Žiak vie diskutovať o téme medziľudské vzťahy a popísať ľudské vlastnosti. 

Žiak vie diskutovať o téme príroda a rozlíšiť rôzne ekologické a prírodné katastrofy. 

Žiak vie diskutovať o téme veda a technológia a predstaviť dôležité vynálezy. 

Žiak vie diskutovať o téme komunikácia a popísať rôzne spôsoby komunikácie. 

Žiak vie diskutovať o téme spoločnosť a predstaviť život ľudí v rôznych 

spoločenských vrstvách a znevýhodnených ľudí.. 

Žiak vie diskutovať o téme médiá  rozlíšiť rôzne typy masmédií. 

Žiak vie diskutovať o téme mladí ľudia a popísať život mladého človeka. 

Žiak vie napísať príbeh podľa zadania. 

 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,   

robí komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

  

 

Slovensko. 

Rusko. 

Žiak vie diskutovať o téme Slovensko a predstaviť najdôležitejšie fakty a najkrajšie 

miesta. 



 

 

 
4. Svet okolo 
nás  

    5 

 

Mestá a miesta. 

Multikultúrna spoločnosť. 

Slávne osobnosti. 

Formálny list. 

 

Žiak vie diskutovať o téme Rusko a predstaviť najdôležitejšie fakty a najznámejšie 

miesta. 

Žiak vie diskutovať o téme multikultúrna spoločnosť a vie zhodnotiť jej pozitíva 
a negatíva. 
Žiak vie predstaviť slávne osobnosti podľa vlastného výberu. 
Žiak vie napísať formálny list. 
 
Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania a písomných testov,  

robí komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

9.5  Seminár z matematiky 

Názov predmetu Seminár z matematiky 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích 

hodín 

Forma štúdia denná 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Ročník  4. 

Kód a názov študijného odboru 7902 J 77 gymnázium – šport 4. roč. 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Ciel predmetu 

   Seminár z matematiky prehlbuje a dopĺňa povinné vyučovanie matematiky a upevňuje 

a opakuje preberané učivo v rámci prípravy na maturitné a prijímacie skúšky. 

   Žiaci majú možnosť oboznámiť sa s teoretickými základmi ďalších oblastí matematiky, 

osvojiť si pojmy, vzťahy medzi nimi a nové metódy práce. Súčasne spoznávajú vzťahy 

a súvislosti medzi jednotlivými časťami gymnaziálneho učiva matematiky. 

 

Použitá literatúra : L. Koreňová, Vladimír Jodas, Nová maturita z matematiky,2005 

ISBN 80-89153-13-5. 

 

Učebné osnovy Matematika – seminár 

 

Tématický celok Počet hodín 

Vzdelávací štandard 

Prierezové témy obsahový štandard výkonový štandard 

 
 

Vzťahy, funkcie, 

tabuľky, 

diagramy  
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Rôzne (negrafické) 

metódy 

reprezentácie 

vzťahov (slovné, 

algebrické, 

tabuľkové). 

Naučiť sa modelovať a 

algebrizovať 

jednoduché vzťahy. 
Spracovanie 

údajov (práca s 

grafmi) 



 

 

Algebrizácia a 

modelovanie 

jednoduchých 

kvantitatívnych 

vzťahov (výrazy, 

vzorce, 

nerovnosti). 

Vytvárať 

a interpretovať 

grafickú reprezentáciu 

vzťahu dvoch veličín a 

vedieť tieto 

prostriedky využiť pri 

riešení úloh. 

Riešenie rovníc a 

sústav (lineárne). 

Objasniť pojem rovníc. 

Graf funkcie jednej 

premennej. 

Definičný obor a jej 

hodnôt 

Zadať funkciu rôznymi 

spôsobmi. 

Základné vlastnosti 

funkcií (na základe 

grafu). 

Znázorniť funkcie 

graficky. 

  

Riešenie rovníc a 

nerovníc (lineárne 

a kvadratické). 

Objasniť princíp 

dôkazu matematickou 

indukciou. 

Funkcia – lineárna 

lomená funkcia 

Poznať pojem funkcií 

Príklady iných 

funkcií 

(kvadratická, 

exponenciálna 

goniometrická, 

logaritmická). 

Ovládať počítanie 

jednoduchých typov 

funkcií 

Vlastnosti funkcií. Vysvetliť pojem 

nekonečný rad a jeho 

význam. 

Použitie funkcií 

v rôznych 

oblastiach. 

  

Postupnosti. 

Aritmetická 

a geometrická 

postupnosť 

 Ovládať základy 

postupností 



 

 

Geometria a 

meranie  
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Analytická 

geometria: 

Súradnicová 

sústava, vektor, 

rovnice priamok, 

rovín a kružníc, 

vzájomná poloha 

pramky a kružnice 

Používať základné 

geometrické koncepty 

(symetria, zhodnosť, 

podobnosť), 

súradnicovú sústavu 

pri opise a analýze 

rovinných a 

priestorových vzťahov. 

Geometrické 

odlišnosti 

architektonických 

prvkov a ich 

využitie v rôznych 

stavebných 

slohoch 

(planimetria) 

Sínusová 

a kosínusová veta,  

Použitie goniometrie 

pri výpočtoch vo 

všeobecnom 

trojuholníku 

 

Znázorňovanie do 

roviny, rovnobežné 

premietanie. 

Analyzovať 

charakteristické 

vlastnosti a vzájomné 

vzťahy geometrických 

útvarov a 

prostredníctvom 

geometrie rozvíjať 

matematickú 

argumentáciu.  

Vplyv človeka na 

životné prostredie 

a jeho ochrana  

Hranaté telesá, ich 

povrch a objem. 

Jednoduché zručnosti 

riešenia problémov a 

používanie 

jednoduchých 

algoritmov. 

  

 

Základné rovinné 

geometrické 

útvary. 

 

Geometrické 

miesta bodov. 

Určiť vzájomnú polohu 

priamky. 

Konštrukcie.   



 

 

Meranie, odhady.   

Goniometria 

ostrého uhla. 

  

Zhodnosť a 

podobnosť. 

  

   

Kombinatorika, 

pravdepodobnosť 

a štatistika 
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Organizácia 

súboru. 

Navrhnúť organizáciu 

súboru obsahujúceho 

veľký počet dát. 

Matematické hry, 

stávkovanie 

a lotérie a ich 

úskalia 

(pravdepodobnosť) 

Kombinatorika. Používať a 

prispôsobovať rôzne 

stratégie zisťovania 

počtu možností. 

Zdravý životný štýl 

(percentá, 

štatistika) 

Šanca a 

porovnávanie 

šancí. 

Pochopiť a používať 

základné 

pravdepodobnostné 

pojmy. 

Pravdepodobnosť a 

niektoré jej 

vlastnosti. 

Rozumieť bežným 

štatistickým 

vyjadreniam 

(prezentovaným napr. 

v médiách). 

Pravdepodobnosť 

okolo nás (napr. 

genetika, 

dedičnosť). 

Vedieť takéto 

vyjadrenia používať a v 

jednoduchých 

situáciách posúdiť 

správnosť alebo 

nesprávnosť 

interpretácie alebo 

prezentácie 

štatistických údajov. 

Štatistika. V rámci možností 

porovnať dva súbory 

dát. 

Štatistika 

výberového 

súboru. 

Čítať a tvoriť grafy, 

diagramy a tabuľky 

dát. 

Logika, 

dôvodenie, 

dôkazy  
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Množiny. 

Zjednotenie, 

prienik, prázdna 

množina  

Rozvíjať schopnosť 

logicky argumentovať, 

usudzovať. 

Plánovanie a 

zostavenie 

projektu, 

algoritmizácia 

myslenia  



 

 

Odlišnosti 

vyjadrovania v 

rôznych 

prostrediach (veda, 

legislatíva, bežný 

život). 

Hľadať chyby v 

usudzovaní 

a argumentácii. 

Argumentácia 

a správne 

vyjadrovanie  Vennove diagrami Presne sa vyjadrovať a 

formulovať otázky. 

Dôkaz – nepriamy 

dôkaz implikácie  

Naučiť sa pracovať s 

návodmi, 

nariadeniami, zákonmi. 

 

 

 

 

 

  9.6   Seminár z geografie 

 

Názov predmetu Seminár z geografie 

Časový rozsah výučby Spolu 60 hodín 

Kód a názov študijného odboru 7902 J 77 gymnázium – šport  

Ročník  4. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

CIELE 

      Učebné osnovy voliteľného predmetu seminár z geografie sú koncipované tak, aby 

umožnili rozšíriť a najmä prehĺbiť vedomosti faktografického a metodologického charakteru 

pre tých žiakov, ktorí majú o geografiu záujem a budú ju využívať v ďalšom štúdiu, resp. 

v praxi. Cieľom voliteľného predmetu je prehĺbiť vedomosti o krajinnej sfére a upevniť ich 

z hľadiska priestorovosti aj syntetickosti, preto dôraz sa kladie na komplexnú charakteristiku 

geografických javov. 

      Okrem rozvoja kognitívnych cieľov výrazný rozvoj je aj v psychomotorickej a afektívnej 

oblasti, pretože v procese vzdelávania majú žiaci možnosť samostatného štúdia krajinnej 

sféry, získavania základných geografických informácií, ich spracovania a vyhodnotenia. 

Takisto ako povinný predmet aj voliteľný predmet má spoločenský význam, pretože 

prostredníctvom neho si žiaci uvedomujú problémy, ktoré hrozia prírode a ľudstvu na Zemi 

a geografia je veda, ktorá je schopná pomôcť riešiť tieto problémy v globálnom ale aj 

lokálnom význame. A práve riešenie lokálnych problémov v rámci štúdia miestnej krajiny je 

pre žiakov dostupné. 



 

 

      Predmet okrem získavania vedomostí o prírodnej zložke krajinnej sféry a jej ochrany 

veľkou mierou umožňuje žiakom uvedomiť si význam štúdia kultúr obyvateľstva v rôznych 

častiach sveta a tým prispieť k upevneniu spolupatričnosti ľudí na celom svete ale aj k pocitu 

hrdosti z príslušnosti k určitému národu. 

 

 

OBSAH 

      Obsah učebného predmetu tvoria témy fyzickej, humánnej a regionálnej geografie. Ich 

obsah aj rozsah nadväzuje na témy povinného predmetu geografia a umožňuje ich rozšíriť 

a prehĺbiť a zaradiť aktuálne informácie o súčasných problémoch v krajine. Konkrétny obsah 

upravuje učiteľ podľa miestnych podmienok a podľa záujmu žiakov o smer vysokoškolského 

štúdia, resp. praxe tým, že si môže z tém vybrať a zoradiť ich v postupnosti podľa vlastného 

uváženia. V každom prípade by však mala zostať v obsahu téma geografia miestnej krajiny, 

ktorá je modelom pre štúdium javov a vzťahov v krajine. Komplexnú geografickú 

charakteristiku regiónov je možné upraviť. Vyčlenenie regiónov, tak ako sú uvedené v 

učebných osnovách, nie je záväzné. 

 

Metodológia súčasnej geografie.  

Postavenie geografie v systéme vied, metódy 

získavania, spracovania a vyhodnocovania geografických informácií, význam geografie 

v praxi pri riešení problémov. 

 

Historická geografia.  

Geografia v histórii, význam geografie v minulosti 

a súčasnosti, vývoj geografického myslenia. 

Zem vo vesmíre.  

Vesmír, planetárny systém, galaxie, súhvezdia, postavenie Zeme vo 

vesmíre a geografické dôsledky z toho vyplývajúce. Pohyby Zeme a geografické dôsledky 

pohybov Zeme, vzťah Zem – Mesiac. 

 

Fyzická geografia.  

Fyzickogeografická krajina, systém zložiek fyzickogeografickej 

krajiny a vzťahy v ňom, fyzickogeografické disciplíny a ich význam v praxi. Metódy štúdia 

vo fyzickej geografii. 

 

Geológia, mineralógia.  

Vývoj Zeme, horniny a minerály, petrografia. 

 

Humánna geografia.  

Humánnogeografická sféra, jej vývoj, priestorová diferenciácia 

humánnogeografickej sféry, štruktúra a organizácia kultúrnej krajiny, metódy štúdia 

humánnej geografie, význam humánnogeografických disciplín v praxi. Vzťah 

humánnogeografickej a fyzickogeografickej sféry, využitie fyzickogeografickej sféry, 

vytvorenie kultúrnej krajiny, optimálna krajina. 

 

Globálne problémy ľudskej spoločnosti.  

Hospodárske problémy, spoločenské 



 

 

a ekologické problémy, možnosti účasti geografie pri ich riešení. 

 

Komplexná geografická charakteristika vybraných makroregiónov sveta.  

Návrh makroregiónov: Európa, Severná Amerika, Latinská Amerika, severná Afrika, stredná 

a južná Afrika, juhozápadná Ázia, južná Ázia, juhovýchodná Ázia, východná Ázia, stredná 

a severná Ázia, Austrália a Oceánia, Svetový oceán. Komplexná geografická charakteristika 

je založená na charakterizovaní krajinného geosystému s aplikáciou vedomostí z fyzickej, 

humánnej geografie a geoekológie na jednotlivé oblasti sveta. 

 

Geografia Slovenskej republiky.  

Komplexná geografická charakteristika Slovenskej republiky. 

 

Miestna krajina.  

Komplexná geografická charakteristika miestnej krajiny. 

 

Príprava a vyhotovenie seminárnej práce. Výber témy, vytýčenie cieľa a voľba 

metodiky spracovania, spracovanie literatúry, spracovanie témy, referát a obhajoba práce. 

 

PROCES 

     Učebné osnovy sú spracované tak, že predpokladajú používanie doplňujúcich 

informácií. O počte hodín, venovaných jednotlivým témam rozhoduje učiteľ, takisto aj 

o organizácii práce.  

 

FORMY A METÓDY PRÁCE 

      Seminárna forma vyučovania znamená vo veľkej miere samostatnú prácu žiakov, 

štúdium literatúry, ktorá doplna prácu učiteľa, riešenie praktických úloh, cvičenia a 

pozorovania s riešením konkrétnych úloh, geografickou analýzou a syntetickým hodnotením. 

Vyvrcholením je vypracovanie seminárnej práce, v ktorej má žiak preukázať schopnosť 

samostatne spracovať určitú tému na základe využitia geografických informácií 

a geografického hodnotenia. Odporúčanými formami sú aj vychádzky a exkurzie, o ich 

realizácii rozhoduje učiteľ. 

 

 

LITERATÚRA: 

1. Kuhnlová, H., Bicík, I., Janský, B., Reznícková, D.: Seminár zo zemepisu. Bratislava, 

SPN 1990. 

2. Farkaš, C.: Geografia. Nitra, Enigma 1997. 

3. Tolmáci, L., Lauko, V., Zubriczký, G., Korec, P.: Kraje a okresy. 

4. Slovensko. Bratislava, Q 111 1997. 

5. Zemepisné encyklopédie. 

6. Nová maturita - geografia, Monika Reiterová,  2005,  Príroda 

 

 

 

 

 

http://www.preskoly.sk/p/555-nova-maturita-geografia/
http://www.preskoly.sk/autor/monika-reiterova/42/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7 SEMINÁR Z BIOLÓGIE 

 

                        

Názov predmetu Seminár z biológie 

Časový rozsah výučby Spolu 60 hodín 

Kód a názov študijného odboru 7902 J 77 gymnázium – šport 

Ročník  4. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

     

   

CIELE 

        Cieľom voliteľného predmetu seminár z biológie je prehĺbiť a rozšíriť poznatky o živej 

prírode v nadväznosti na základné učivo biológie získané v povinnom vyučovaní. Seminár z 

biológie umožňuje učiteľovi predstaviť biológiu ako komplex disciplín skúmajúcich organizmy 

na rôznych úrovniach, z rôznych aspektov a v interakcii s ich životným prostredím. Voliteľný 

predmet poskytuje žiakom so zvýšeným záujmom o biológiu dostatočný základ na prípravu 

na maturitnú skúšku a na prijímacie pohovory na vysoké školy. 

 

OBSAH 

       Obsah sleduje základné ciele seminára. Pozostáva zo štyroch základných tematických 

celkov.  

        Úvodný tematický celok Biológia ako veda približuje vývoj, súčasný stav a význam 

biologického poznania.  

        Druhý tematický celok Vlastnosti a prejavy živých sústav je tažiskový. Poskytuje pohľad 

na organizmy ako dynamické, samoregulujúce sa a autoreprodukujúce sa systémy 

v komplexe vzájomných vzťahov a interakcií s prostredím. Člení sa na štyri časti: Stavba 



 

 

a organizácia živých sústav, Životné procesy a prejavy živých sústav, Kontinuita života, 

Interakcie s prostredím. 

        Tretí tematický celok Klasifikácia živých sústav je rekapituláciou poznatkov zo 

systematickej biológie s dôrazom na osvojenie si metód porovnávania a triedenia 

organizmov podľa dôležitých taxonomických znakov. 

        Štvrtý tematický celok Biológia človeka je venovaný prehĺbeniu a rozšíreniu informácií o 

ľudskom organizme. 

 

1. Biológia ako veda /systém poznania/ 

- Dejiny biológie. Významné objavy, teórie, biológovia. 

- Metódy biologického poznávania (empirické, teoretické). 

- Miesto biológie v súčasnej vede. Medziodborové vzťahy. 

- Biologické disciplíny. 

- Význam biológie pre prax (aplikovaná biológia, riešenie problémov praxe). 

2. Vlastnosti a prejavy živých sústav 

- Bunková teória. 

- Bunka - chemické zloženie, vnútorná štruktúra, typy buniek. 

- Hierarchická organizácia živých sústav. Pletivá. Tkanivá. Orgány. Sústavy orgánov. 

- Stavba rastlinného tela. Vegetatívne a reprodukčné orgány. Histológia, morfológia a 

anatómia. 

- Stavba tela živočíchov. Sústavy orgánov a orgány. 

 

2.2 Životné procesy a prejavy živých sústav. 

-    Životné procesy na bunkovej úrovni. Látkový a energetický metabolizmus (príjem a 

      výdaj látok, bioenergetika bunky, syntetické procesy). 

- Životný cyklus bunky (fázy bunkového cyklu, porušenie bunkového cyklu, onkologická 
      problematika). 

- Životné prejavy rastlín (výživa, fotosyntéza a dýchanie, vodný režim, pohyb). 
- Životné prejavy živočíchov (metabolizmus a procesy s ním súvisiace, regulácia 
      živočíšneho organizmu, dráždivosť, pohyb, etológia - správanie sa živočíchov). 

 

2.3 Kontinuita života 

- Autoreprodukcia.  

- Pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie. 

- Meióza, gametogenéza. 

- Rozmnožovanie a ontogenéza rastlín. 

- Rozmnožovanie a ontogenéza živočíchov. 

- Molekulové základy dedičnosti a premenlivosti. 

- Dedičnosť na bunkovej úrovni. Mendelove zákony. Populačná genetika. 

- Humánna genetika, jej metódy. 

-  Význam genetiky pre prax. Génové inžinierstvo. 

- Premenlivosť - nededičná a dedičná, mutácie. 

 Evolúcia - základné princípy. Miesto evolučnej teórie v súčasnej biológii. 

 

2.4 Interakcie s prostredím. 

- Klasifikácia faktorov prostredia.  

- Abiotické a biotické zložky.  



 

 

- Zdroje a podmienky. 

- Limitujúce faktory. 

- Ekosystém.  

- Populácia.  

- Spoločenstvo. 

- Dynamika a vývoj prírodných systémov. 

- Prírodné a umelé ekosystémy. 

 

3. Klasifikácia živých sústav 

- Klasifikačné systémy. Taxonómia. Taxonomické znaky.  

- Nebunkové organizmy(Subcellulata). Vírusy - stavba tela, spôsob života, rozdelenie, 
význam. Vírusové ochorenia (AIDS). 

-  Bunkové organizmy (Cellulata). Prokaryota - baktérie, sinice, prvozelené riasy. 
Stavba tela, spôsob života, rozdelenie, význam (bakteriálne infekcie, hospodárske využitie). 

Eukaryota - systém rastlín, huby a lišajníky, systém živočíchov. 

 

4. Biológia človeka 

- Oporná a pohybová sústava ( anatómia, histológia, fyziológia pohybu).  

- Sústavy zabezpečujúce metabolizmus - tráviaca, dýchacia, obehová, telové tekutiny, 

vylučovacia (anatómia, histológia, fyziológia).  

- Riadenie organizmu a koordinácia činnosti orgánov a orgánových sústav. 

- Rozmnožovanie, rast a vývoj. 

 

PROCES 

Osnovy majú orientačný charakter. Učiteľ zváži podľa konkrétnych podmienok školy 

(učebného plánu, materiálneho vybavenia, záujmu žiakov) zaradenie, rozšírenie, alebo 

redukciu jednotlivých tém. Po konzultácii v predmetovej komisii školy vypracuje časovo - 

tematický plán záväzný pre konkrétny školský rok a seminárnu skupinu. Do plánu môže 

zahrnúť exkurzie do prírody, na biologické pracoviská, účasť na tematických prednáškach a 

besedách a pod. 

METÓDY A FORMY PRÁCE 

Voľba metód a foriem práce na seminári vychádza z toho, že žiaci už základy biológie 

ovládajú. Je potrebné u nich podporovať schopnosti samostatne a tvorivo rozvíjať poznanie, 

ako aj schopnosti poznatky aplikovať. 

Preto sú ťažiskom najmä samostatné študijné aktivity pod vedením učiteľa - riešenie 

problémových úloh, práca s literatúrou, vypracovanie referátov, projektov, ich prezentácia, 

skupinové aktivity. 

 

LITERATÚRA 

Zmaturuj z biológie, kolektív autorov, Didaktis, 2007 

Zmaturuj z biológie, J. Križan, M Kerižanová, Príroda 2012 

 

 

 

 

 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Didaktis/


 

 

9.8 Seminár z občianskej náuky 

 
Názov predmetu Seminár z občianskej náuky 

Časový rozsah výučby spolu 60 hodín vyučovacích hodín 
Kód a názov študijného zamerania 7902 J 77 gymnázium – šport  
Ročník  4. 
Stupeň vzdelania ISCED 3A 
Forma štúdia denná 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

 

.CHARAKTERISTIKA PREDMETU Vyučovací predmet seminár z občianskej náuky nadväzuje  

 

na predmet občianska náuka a poskytuje žiakom rozširujúce vedomosti zo spoločenskovedných 

oblastí – psychológia, sociológia, právo, politológia, ekonómia, svet práce a filozofia. Je určený 

žiakom, ktorí sú humanitne orientovaní a rozhodli sa absolvovať maturitu z predmetu občianska 

náuka. Učivo je rozdelené na tematické celky podľa jednotlivých spoločenskovedných predmetov– 

psychológia,  sociológia, právo, politológia, ekonómia a svet práce a filozofia. Predmet nadväzuje 

na základné vedomosti z predmetu  občianska náuka, rozširuje ich a systematizuje. Cieľom je čo 

najviac aktivizovať žiakov – samostatne vyhľadávať informácie, následne ich prezentovať, 

vypracovať referáty s následnou prezentáciou a viesť diskusiu k danej problematike . 

 

 

 

    2. CIEĽ PREDMETU 
 
Cieľom predmetu je pripraviť humanitne orientovaných žiakov na maturitnú skúšku. 
Sprostredkovať im potrebné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, pomocou ktorých sa budú 
vedieť orientovať v zložitom systéme noriem a hodnôt súčasnej spoločnosti a budú schopní 
úspešne sa začleniť do života v demokratickej spoločnosti.  
Umožniť žiakom získať základné kompetencie, pomocou ktorých môžu žiť životom aktívneho 
občana v občianskej demokratickej spoločnosti. Okrem vedomostí a zručností z jednotlivých 
obsahových okruhov, týkajúcich sa života občana v spoločnosti ako celku, si žiaci osvojujú aj 
prehľad vo vybraných spoločenských oblastiach, ktoré ich môžu nasmerovať na ich možné 
budúce štúdium s veľkou pravdepodobnosťou zameraného na oblasť športu. 
  
 
 
3. UČEBNÉ OSNOVY 
 
 
Psychológia  8   hod. 
Význam psychológie v živote človeka 
Využitie poznatkov z psychológie v spoločenskej praxi 
Materialistické a idealistické chápanie osobnosti 
Prežívanie, správanie a konanie 
Vedomie, nevedomie, podvedomie 
Moje aktivačno – motivačné vlastnosti 
Inteligencia 
Spôsoby získavania informácí o výške inteligencie osobnosti 



 

 

Inteligenčný kvocient 
Emocionálny kvocient 
 
Sociológia (demografia)  10  hod. 
História vzniku sociológie 
Sociológia ako veda a jej význam pre súčasnosť 
Metódy sociologického výskumu 
Sociologický prieskum 
Rodina a jen poslanie 
Sociálne skupiny a ich porovnanie 
Sociálna rola, sociálny status 
Multikulturálna spoločnost 
Migračné vlny 
Postoj SR na prílev prisťahovalcov 
Sociálno – patologicke javy 
Demografický vývoj na Slovensku a jeho vplyv na vek odchodu do dôchodku 
 
 
 
Právo   5 hod. 
Myšlienkové zdroje európskej právnej kultúry 
Analýza odvetví slovenského právneho poriadku 
Význam práva, právnych noriem a iných norm. systémov 
Sankcie za porušovanie právnych noriem 
Typológia ľudských práv troch generácií 
 
Politológia    7  hod. 
 
Analýza súčasnej politológie podľa predmetu výskumu 
Politologické názory: 
Sokrata 
Platóna 
Aeristotela 
Akvinského 
Machiavelliho 
Locka 
Rouseaua 
Marxa 
Štát- jeho znaky a funkcie 
Formy a typy štátu 
Etapy ústavného vývoja v SR 
Voľby v demokratickej spoločnosti 
Rozdiel medzi ľavicovými a pravicovými stranami, ich priority  
Postoj politikov SR k problematike školstva , zdravotníctva, umeniu a kultúre 
 
Ekonómia  20 hod. 
 
 
Vznik ekonómie ako vedy 
Základné druhy ekonomík 
Rozdiel medzi makroekonómiou a mikroekonómiou 
Národné hospodárstvo 
Súčasný stav NH SR 
Ekonomická integrácia SR 



 

 

Klady a nedostatky ekonomickej integrácie SR 
Trh a jeho funkcie 
Princípy trhového mechanizmu 
Postavenie a ciele domácností, podnikov a štátu na trhu 
Statky, služby, výroba a výrobné faktory 
Štruktúra národného hospodárstva 
Spoločenská deľba práce  
Súčasné formy deľby práce 
Peniaze a ich jednotlivé formy 
Štátny rozpočet 
Ukazovatele výkonnosti ekonomiky štátu 
Som hrdý na to, že platím dane, boj proti daňovým podvodom (SR- Kobra) 
Trh práce 
Ponuka a dopyt po práci – model duálneho vzdelávania v súčasnosti 
Cena práce, mzda a jej formy 
Mobilita práce 
Nezamestnanosť a jej sociálno - ekonomické dôsledky 
 
Svet práce    5 hod. 
 
Príprava na výber povolania 
Kariérové poradenstvo 
Práca s profesijnými informáciami 
Písomné materiály uchádzača o zamestnanie 
Konkurz do zamestnania 
 
Filozofický exkurz   5 hod. 
Antická materialistická a idealistická filozofia 
Stredoveká filozofia 
Renesančná filozofia a utopický socializmus 
Novoveká filozofia 
 
 
 
Použitá literatúra: 
 
Maturita z náuky o spoločnosti a z občianskej náuky. 
Autor: Andrea martinská vavrová 
Vydavateľstvo: Príroda 
Rok : 2013 
ISBN: 9788007022874 
 

 

 

 

 

9.9 Seminár z umenia a kultúry 

 
Názov predmetu Seminár z umenia a kultúry 

Časový rozsah výučby spolu 60 hodín vyučovacích hodín 
Kód a názov študijného zamerania 7902 J 77 gymnázium – šport  



 

 

Ročník  4. 
Stupeň vzdelania ISCED 3A 
Forma štúdia denná 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Podľa vzdelávacieho štandardu predmetu umenie a kultúra je predmet programom, 

ktorý umožňuje rozvíjať individuálne učebné a tvorivé možnosti žiakov. Rozvíja činnostne 

zamerané vyučovanie a napomáha žiakom nielen pamätať si hotové významy, ale vytvárať 

nové poznatky prostredníctvom skúmateľských a interpretačných metód. Takto rozvinuté 

schopnosti uplatnia žiaci v predmete seminár z umenia a kultúry, ktorý pripravuje žiakov na 

maturitnú skúšku. Seminár nemá byť len rekapituláciou učiva predmetu, výkonového 

a obsahového štandardu. Okrem opakovania a upevňovania učiva v rozsahu 2 hodín za 

štúdium umožňuje seminár hlbšie pochopenie už osvojovaných pojmov a oblastí poznávania 

umenia a kultúry, získavanie nových skúseností prostredníctvom zážitkového učenia 

a upevňovanie postojov. 

V predmete umenie a kultúra sa žiaci v priebehu celého štúdia oboznamujú s umením 

a kultúrou prostredníctvom tematických celkov, zameraných na komplexné vnímanie 

problematiky. Učia sa využívať základné kultúrne nástroje, rozlišovať súčasti kultúry 

a umenia, rozumieť ich úlohe v živote jednotlivcov i celých spoločností. Predmet umenie a 

kultúra integrálne spája percepciu globálnych javov s hlavnými umeleckými druhmi, so 

svetom kultúry a životným štýlom. Rozvíja tvorivé myslenie, zručnosti a návyky formuje ich 

vlastné názory a hodnotové postoje. Koncepcia  predmetu predpokladá uplatňovanie 

zážitkových metód edukácie. Prostredníctvom zážitkov sa snaží  motivovať,  rozvíjať a 

kultivovať osobnosť žiaka. Zámerom je, aby aktívna forma vnímania umeleckého diela 

smerovala k praktickej činnosti spojenej s poznávaním vyjadrovacích prostriedkov. Spoločné 

témy, námety, procesy, analógie a špecifiká vo vyjadrovacích prostriedkoch budú obsahom 

interpretácie rôznych druhov umení. Uplatňuje aj pohľad do chronológie dejín umenia a to 

hlavne v priereze vyjadrovacích prostriedkov a postupov. Učí žiakov rozlišovať hlavné 



 

 

umelecké a kultúrne smery, rozvíja záujem žiaka o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, 

i v širšom rámci. Prostredníctvom predmetu sa žiaci zoznamujú s  kultúrou iných národov, 

učia sa chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok. U žiakov rozvíja kultivovanú 

umeleckú, vizuálnu, akustickú, jazykovú gramotnosť. Významnou súčasťou výchovno-

vzdelávacieho procesu v rámci predmetu umenie a kultúra je priestor na diskusiu, aktívne 

reflektovanie súčasného umenia a kultúry, argumentáciu a interpretáciu, čím sa rozvíja 

myslenie, zručnosti, názory a postoje žiaka.  

Predmet obsahuje prvky, ktoré ho prepájajú s inými vyučovacími predmetmi, ako 

dejepis, geografia, občianska náuka, etická výchova, telesná výchova, športová príprava 

a pod.  

Seminár z umenia a kultúry predpokladá osvojené vedomosti, rozvoj schopností 

a zručností uvedených v charakteristike predmetu v priebehu štúdia, nadväzuje na ne 

a umožňuje priestor na opakovanie učiva na zákalde obsahového a výkonového štandardu. 

Časová dotácia seminára z predmetu okrem opakovania učiva poskytuje možnosti získavať 

nové skúsenosti žiakov cez činnostné vyučovanie, oboznamovať sa s novými predmetmi 

oblasti umenia a kultúry, prehlbovať poznávanie a skúsenosti s pojmami, ktoré sú súčasťou 

výkonového a obsahového štandardu  predmetu. Poskytuje priestor na získavanie nových 

zážitkov a príležitosti na nové praktické činnosti. V rámci seminára z  umenia a kultúry sa 

v porovnaní s vyučovaním predmetu v priebehu štúdia zameriavame viac na rozvoj 

vyjadrovacích, argumentačných a interpretačných schopností žiakov. Seminár z umenia a 

kultúry pripravuje žiakov, ktorí si zvolili predmet umenie a kultúra na maturitnú skúšku.  

 

Cieľ  predmetu 
 

Hlavným cieľom predmetu umenie a kultúra v priebehu štúdia i predmetu seminár 

z umenia a kultúry je  rozvoj socioafektívnych schopností a postojov žiaka, hodnotových 

orientácií a kritického vnímania kultúry. Predmet sa orientuje aj na rozvoj 

psychomotorických schopností, na  samostatné tvorivé vyjadrovanie obsahov psychiky, ako 

aj na rozvoj kognitívnych schopností  v poznávaní kultúry súčasnosti a minulosti. Predmet 

podporuje aj zodpovedné a samostatné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde 

a k subkultúram, k tradičným hodnotám vlastnej kultúry, podnecuje kritické myslenie vo 

vzťahu k mediálnej ponuke a  k iným súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa tu 

žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných 

kultúr.  

Predmet rozvíja vo viacerých témach tak osobnostné kompetencie, ako aj kognitívne 

kompetencie, komunikačné kompetencie a občianske kompetencie. Pretože žiak je 



 

 

komplexnou osobnosťou a nie je možné rozvíjať jeho kompetencie izolovane, niektoré 

kompetencie sa rozvíjajú cez viaceré témy. Predmet vedie žiakov k tomu, aby vnímali 

kultúrne artefakty, kultúrne prejavy a umelecké diela v ich mnohostrannosti ako prirodzenú 

súčasť svojho života. 

 

Ciele predmetu umenie a kultúra: 

 kultivovať umeleckú, estetickú, vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú 

gramotnosť; 

 rozširovať skúsenosti  s aktívnou tvorbou projektov v oblasti rôznych druhov 

umení a médií; 

 rozlišovať hlavné umelecké  a kultúrne smery, prúdy, druhy; 

 kriticky reflektovať na súčasnú ponuku vizuálnej kultúry a médií; 

 rozvíjať porozumenie k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe, ale i k tvorbe 

predchádzajúcich historických období; 

 verbálne alebo umelecky interpretovať vlastné umelecké zážitky; 

 vyjadrovať vlastné myšlienky, skúsenosti, emócie prostredníctvom rôznych 

médií; 

 zaujímať zodpovedný postoj  k hodnotám národnej kultúry, i iných kultúr; 

 rešpektovať hodnoty a rozdiely kultúr iných národov; 

 rozvíjať povedomie o vlastnej kultúrnej identite.  

 

 

 

V predmete seminár z umenia a kultúry  nadväzujeme na ciele predmetu 

vyučovaného v predmete počas štúdia. Cieľom seminára z predmetu je upevňovať osvojené 

vedomosti umenia kultúry, rozvinuté schopnosti a zručnosti a zdokonaľovať ich, osvojiť si 

schopnosť argumentovať a interpretovať v súvislostiach témy a pojmy výkonového 

a obsahového štandardu. Uvedené ciele umenia a kultúry považujeme za rozvíjateľné aj 

v seminári z predmetu, nakoľko vyjadrujú proces, ktorý je možné obohacovať o nové podnety 

a zážitky v rámci prípravy na maturitnú skúšku.  

 
 
 

Obsah vzdelávania 

 



 

 

Obsahové zameranie tvorí zážitková a aktívna forma osvojovania pojmov  oblasti 

umenia a kultúry. Ciele predmetu sa zameriavajú na rozvoj kompetencií žiakov v oblasti 

kultúrneho povedomia a kultúrnych kompetencií. 

 
 
Kultúrne kompetencie (kultúrna gramotnosť): 
 

 povedomie kultúrnej identity; 

 rešpekt a tolerancia k hodnotám iných kultúr, základné interkultúrne 

kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr; 

 pochopenie významu estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia 

v živote človeka a spoločnosti; 

 rozlišovanie hlavných umeleckých druhov, reflexia svojich estetických 

zážitkov; 

 kultivovaná vizuálna, akustická, jazyková a pohybová gramotnosť, 

schopnosť kreatívneho vyjadrovanie myšlienok, skúseností a emócií 

prostredníctvom rôznych médií; 

 práca s informáciami o významných umeleckých dielach a tendenciách 

z európskej tradície, a informáciami o typických dielach vybraných iných 

kultúrnych tradícií; 

 porozumenie súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe; 

 kultúrna komunikácia, komunikácia o diele, kultúrnych udalostiach, 

aktivitách, komunikácia s kultúrou slova a hodnotenia;  

 zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k 

médiám. 

 

Požiadavky na výstup 

 
Žiak: 

 kultivovane vyjadruje svoje zážitky a predstavy vizuálne, zvukovo, 

pohybom a slovom; 

 rozumie princípom hlavných umeleckých druhov, aktívne sa dokáže 

vyjadrovať aspoň v jednom z nich; 

 opisuje spôsoby svojej práce s nimi, opisuje jednotlivé techniky a 

používané médiá; 

 je schopný pomenovať a opisovať kultúrne fakty a dianie okolo seba; 



 

 

 opisuje obsah svojich estetických zážitkov. Hodnotí kultúrne artefakty ako 

kultúrne alebo nekultúrne. Vytvára si kritériá pre odlíšenie gýča; 

 zaujíma samostatné postoje k mediálnej ponuke a diskutuje o nej; 

 orientuje sa  v súčasnej kultúrnej ponuke; 

 pomenúva zmysel alternatívnych kultúrnych aktivít; 

 odlišuje hlavné kultúrno-historické obdobia; 

 správne zaraďuje neznáme kultúrne artefakty do adekvátneho obdobia; 

 rozoznáva časové a priestorové súvislosti kultúry; 

 interpretuje kultúrne artefakty zo súčasnosti a minulosti s pomocou 

estetickej terminológie.  

 

Výsledkom vzdelávacieho procesu by mal byť žiak, ktorý vie:  
 

 rozvíjať kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť; 

 získať schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností 

a emócií prostredníctvom rôznych umení a prostredníctvom ich vnímania; 

 využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu; 

 rozlišovať rôzne súčasti kultúry a rozumieť ich úlohe v živote jednotlivca  

a spoločnosti; 

 rozlišovať hlavné umelecké druhy pri ich interpretácii, opisovať svoje 

estetické zážitky    z vnímania a tvorby umeleckých diel; 

 chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom 

živote; 

 chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti a v kultúre; 

 porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe; 

 poznať zákonitosti etiky, vedieť kultúrne komunikovať na základe pravidiel 

etikety; 

 uplatňovať kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným 

kultúrnym procesom. 

 

 

Metódy a formy práce 

Pri realizácii tejto oblasti vzdelávania sa využívajú metódy kombinácie skúsenosti 

postavené  na osobnom zážitku s aktívnou aplikáciou poznatkov. V predmete aplikujeme 



 

 

individuálnu a skupinovú formu práce na vyučovaní, aktívne poznávanie umenia a kultúry, 

rozvoj individuálnych postojov a schopností. 

 
 

 

 

 

Stratégie vyučovania 

 

Vo vyučovacom procese využívame také formy, metódy a postupy, ktoré sú veku 

primerané, vyvolávajú u žiaka záujem o predmet a tým ho bezprostredne usmerňujú ku 

kreatívnej činnosti: zážitkové učenie, motivačné metódy, expozičné metódy, metódy 

problémového vyučovania, praktické aktivity, demonštračné metódy, heuristická metóda, 

práca s knihou a textom, samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej 

techniky a experimentovanie, metódy opakovania a precvičovania, metódy písomného 

riešenia úloh, metódy ústneho opakovania, metódy upevňovania vedomostí 

 

Formy práce: skupinová, individuálna, vo dvojiciach, skupinová a kooperatívna (rôzne formy 

výstupu podľa témy), projektové vyučovanie, problémové vyučovanie, exkurzie.  
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Didaktická technika a materiálne výučbové prostriedky: 
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Hodnotenie predmetu: Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl, sú v súlade splatnými učebnými osnovami a cieľmi k hodnoteniu žiakov. 

 

Forma hodnotenia 

Ťažiskovou podobou hodnotenia v umení a kultúre a v seminári k predmetu je 

hodnotenie procesov, ktoré sa odohrávajú na hodine v žiakovom myslení a cítení. Dôležité 

je rozvinúť zložitejšie slovné hodnotenie na hodine tak, aby učiteľ poskytol citlivú, veku 

primeranú a analyticky podloženú spätnú väzbu. 

Záverečnou formou takejto komplexnej spätnej väzby je škálovanie formou známok, 

porovnateľné so známkovaním, aké sa používa  na iných predmetoch vyučovaných na 

škole.  

 

Predmet hodnotenia 

Učiteľ musí brať ohľad na to, že vnímanie kultúry, porozumenie kultúrnym artefaktom 

a využívanie nástrojov kultúry pre sebavyjadrenie, či komunikáciu súvisí so záujmami, 

motiváciou, hodnotovými orientáciami, fantáziou, emocionalitou, s úrovňou poznania u žiaka 

i s celým intímnym svetom žiaka. Preto je pri hodnotení potrebné vyvarovať sa paušálnych 

súdov a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania 

žiaka. Je dôležité uplatňovať diferencovaný a individuálny prístup.  

 

V rámci predmetu  hodnotíme tieto oblasti: 

  

a) obsah:   

● vnímanie: hodnotíme jazykové (alebo literárne), vizuálne, pohybové (alebo 

dramatické), zvukové (alebo hudobné) vyjadrenie spôsobu, akým žiak vníma 

kultúrne artefakty; 

● tvorba: hodnotíme tvorbu jazykových, vizuálnych, pohybových a zvukových 

artefaktov; 

● reflexia: hodnotíme reflexiu kultúrnych artefaktov ako aj žiacku reflexiu ich 

vlastných postojov; 

● postoje: hodnotíme rôznorodé prejavy názorov a postojov; 

● poznanie: hodnotíme prejavy zložitejších poznávacích procesov; 

● informácie: hodnotíme prácu s informáciami; 

● médiá: hodnotíme prácu s médiami.  

 



 

 

b) proces:  

● komunikácia: hodnotíme spôsoby komunikácie pri riešení úloh; 

● spolupráca: hodnotíme prejavy spolupráce pri riešení úloh; 

● motivácia: hodnotíme prejavy motivácie k činnosti; 

● myslenie: hodnotíme prejavy rôznych kognitívnych procesov; 

● emocionalita: hodnotíme prejavy emocionálnych procesov.  

 
 
Postoje a proces poznávania 
 
U žiaka hodnotíme: 

 schopnosť venovať pozornosť odlišným názorom a postojom; 

 schopnosť tolerovať odlišné názory a postoje; 

 schopnosť obhajovať svoje názory a postoje; 

 schopnosť adaptovať svoje názory a postoje v novej situácii; 

 ako sa u žiaka prehlbuje poznanie kultúry; 

 ako sa u žiaka rozširuje poznanie kultúry; 

 ako žiak aplikuje získané poznanie na nové situácie;  

 samostatnosť v získavaní, spracovaní a využívaní informácií;  

 či žiak korektne narába s informáciami; 

 schopnosť samostatne argumentovať vo vzťahu k informáciám z  masových 

médií; 

 originálny vklad žiaka do spolupráce pri riešení úloh; 

 zodpovednosť žiaka pri riešení úloh; 

 schopnosť žiaka efektívne spolupracovať pri riešení úloh;  

 aplikáciu žiakovho záujmu do iných oblastí kultúrnej tvorby;  

 pestrosť v prejavoch kognitívnych procesov u žiaka.  

 
 

Vyjadrenie plnenia kritérií hodnotenia v známkach je len pomocným ukazovateľom. 

Hodnotenie predmetu vyžaduje komplexnú spätnú väzbu na aktivitu žiakov. Zahŕňa 

hodnotenie ich výsledkov, spolupráce a motivácie. V rámci hodnotenia je dôležité využitie 

slovného hodnotenia s poskytnutím analyticky podloženej a veku primeranej spätnej väzby 

v rôznych aspektoch činnosti žiakov. V rámci hodnotenia uplatňujeme priestor na 

sebahodnotenie žiakov a tiež spätná väzba celej triede v závere vyučovacej jednotky.  

 

 



 

 

Výborný: žiak je tvorivý, flexibilný, otvorený zmenám, využíva pestré vyjadrovacie 

prostriedky a obnovuje ich, reflektuje kultúrne procesy i svoje vlastné premeny. 

Chválitebný: žiak spĺňa kritériá, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý.  

Dobrý: žiak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva, je slabo motivovaný k tvorbe, 

nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, komunikuje 

nekultivovane, ťažšie identifikuje predsudky a stereotypy. 

Dostatočný: žiak realizuje úlohy s pomocou imitácie, prejavuje len základné zručnosti v 

narábaní s vyjadrovacími prostriedkami kultúry. Minimálne identifikuje prebiehajúce procesy, 

len s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti, schopnosti a poznanie v nových oblastiach.  

Nedostatočný:  neodporúčame  používať, pretože každý žiak má z rodiny a prostredia isté 

kultúrne návyky a schopnosť vnímania kultúry. 

 

 
 
 
 



 

 

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 

 
Predmet:  
SEMINÁR Z UMENIA A KULTÚRY 
4. ročník 

 
2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

 
NÁZOV TEMATICKÉHO 
CELKU 
Témy 
 

 
Orientačný 

počet  
hodín 

 
Pojmy z obsahového štandardu 

 
Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 
SVET KULTÚRY 

 
4 
 

  
Žiak vie/dokáže: 

 
Kultúrna tradícia 
Kultúrna identita 
Štruktúra kultúry 
Funkcie kultúry 
 
 
 

 
1 
1 
1 
1 
 
 

 
 kultúrna tradícia, identita, povedomie 

 zložky kultúrnej tradície 

 obsah pojmu kultúra z hľadiska vybraných 
sociohumanitných vied, funkcie, analýza – dominantná, 
alternatívna, marginálna kultúra a pod. 

 kultúrna identita vlastného regiónu – pamiatky 
a poznávanie regiónu 

 vedné disciplíny zaoberajúce sa kultúrnou tradíciou 
a identitou 

 podiel internetu na formovaní kultúrnej tradície 
v súčasnosti  

 charakteristika vybranej subkultúry 

 význam kultúrneho predmetu 
 

 
 zostaviť do vzťahov základné zložky kultúrnej tradície 

a kultúrnej identity 

 pracovať so slovníkmi a encyklopédiami 

 vyhľadať vedné disciplíny, ktoré sa venujú kultúre, 
kultúrnej identite, tradícii a argumentovať v prospech ich 
potrebnosti 

 dokáže vymedziť hlavné pojmy v oblasti  kultúry 

 zhodnotiť význam a prínos vybranej kultúrnej pamiatky 

 vytvoriť vlastnú interpretáciu kultúrnej pamiatky, artefaktu 

 navrhnúť spôsob prezentácie kultúrnej pamiatky – 
digitálna dokumentácia, prezentácia, denník 

 
Osvojené pojmy: kultúra, kultúrna  tradícia a identita, 
prameň, informácia, pamiatka, enkulturácia, región, 
pamiatka. 

 
KULTÚRNE VRSTVY 

 
6 
 

  
 

Žiak vie/dokáže: 

 
Populárna kultúra 
Masová kultúra 
Vysoká a nízka kultúra 
Ľudová kultúra 
Gýč 

 
2 
1 
1 
1 
1 

 
 charakteristika a rozlišovanie pojmov masová 

a populárna kultúra  

 kritériá príslušnosti k populárnej a masovej kultúre 

 hodnotenie mediálnych produktov súčasnosti 

 fungovanie masovej a populárnej kultúry 

 demonštrácia fungovania masovej kultúry na 
masmédiách 

 osobnosti populárnej kultúry 

 modelovanie rozvoja štýlov v populárnej kultúre 

 hlavné funkcie ľudovej kultúry 

 produkty ľudovej kultúry 

 formulácia vlastných estetických súdov 

 pojem gýč 

 kritériá na rozlišovanie gýča 

 hodnotenie kultúrnych predmetov na základe kritérií 
gýča 

 

 

 
 zaradiť kultúrny predmet do určitej vrstvy kultúry 

 uviesť príklady kultúrnych predmetov fungujúcich vo 
viacerých vrstvách 

 vysvetliť rozdiely medzi populárnou a masovou kultúrou, 
definovať princípy ich fungovania 

 postaviť do protikladu výhody a nevýhody elektronických 
médií 

 formulovať názory na fungovanie médií 

 kriticky hodnotiť  produkty masovej kultúry 

 pripraviť prezentáciu o svojom idole 

 diskutovať o kritériách tzv. vysokej a nízkej kultúry 

 argumentovať v prospech zmyslu ľudovej kultúry 

 definovať kritériá na gýč, vyhľadávať predmety, ktoré 
označí za gýč a zdôvodniť svoj výber 

 na príkladoch mediálnych formátov vysvetliť fungovanie 
kritérií na odlíšenie umeleckého diela a gýča 

 kriticky hodnotiť fungovanie masmédií a názory verejne 
pôsobiacich osobností cez médiá 

 
Osvojené pojmy: populárna kultúra, masová kultúra, 
produkty masovej kultúry, mediálne formáty, publikum – 
masa, tzv. vysoká a nízka kultúra, elektronické médium, 
masové médium, hodnota, symbol, ľudová kultúra, tradičná 
kultúra, moderná kultúra, estetický zážitok a vkus, kultúrny 
odpad, brak, gýč, kópia, falzifikát 



 

 

 

 
KULTÚRA AKO ĽUDSKÁ 
AKTIVITA 
 

 
4 

  
 
 

Žiak vie/dokáže: 

 
Kultúra okolo nás 
Kultúrna zmena 
Každodenná kultúra 
 

 
2 
1 
1 

 úžitková, znaková  a estetická funkcia kultúrnych 
predmetov 

 miesto kultúrnych predmetov v súčasnom svete 

 charakteristika ľudských činností, ktoré vedú k tvorbe 
kultúrnych predmetov 

 pozitívna a negatívna hodnota kultúrnych predmetov 

 kultúrne konflikty 

 multikultúrne súvislosti kultúry 

 história vzťahov medzi kultúrami 

 kultúrne vplyvy v histórii a súčasnosti 

 dizajn, architektúra, materiálna kultúra 
 

 klasifikovať ľudské činnosti 

 vymenovať a porovnať hlavné kultúrne konflikty 
súčasnosti 

 identifikovať odlišné kultúry vo vymedzenom čase 
a priestore 

 kooperovať v malom filmovom štábe 

 na konkrétnych kultúrnych predmetoch interpretovať 
staré/nové, módne/vkusné, retro, inovatívne  pod. 

 vytvoriť inštaláciu, happening alebo predstavenie 
s rôznymi kultúrnymi predmetmi 

 
 
Osvojené pojmy: úžitková funkcia, znaková funkcia, 
estetická funkcia, umelecká funkcia, každodennosť a sviatok, 
myšlienková, praktická, konštruktívna, deštruktívna, tvorivá 
činnosť, medzikultúrne vzťahy, multikulturalizmus, kultúrny 
konflikt, kultúrna zmena, akulturácia, enkulturácia, 
globalizácia 

 
KOMUNIKÁCIA 
 

 
4 

  
 

Žiak vie/dokáže: 

 
Štruktúra komunikácie 
Funkcie komunikácie 
 

 
2 
2 

 štruktúra komunikácie 

 funkcie komunikácie 

 verbálna a neverbálna komunikácia 

 modelovanie rôznych spôsobov komunikácie 

 prostriedky komunikácie 

 oblečenie ako prostriedok komunikácie 
 komunikačné prostriedky v umení 

 rozlišovať komunikačné prostriedky 

 charakterizovať funkcie komunikácie 

 vybrať a hodnotiť vhodné a nevhodné prostriedky 
komunikácie v rôznych situáciách 

 analyzovať komunikáciu postáv v literárnom diele 

 analyzovať oblečenie postáv na výtvarnom diele 

 
Osvojené pojmy: komunikácia, informácia, mimika, gesto, 
haptika, proxemika, štylizácia, odev, móda, funkcie 
komunikácie – praktická, estetická, erotická, identifikačná, 
diferenciačná, hodnota, norma 

 
ŽIVOTNÝ ŠTÝL 
 

 
4 

  

 
Klasifikácia životného štýlu 
Režim dňa a týždňa 
Voľný a pracovný čas 

 
2 
1 
1 

 definícia a klasifikácia životného štýlu 

 základné znaky životného štýlu 

 vlastný režim dňa 

 vlastný režim týždňa 

 vlastný režim a zdravý životný štýl 

 štruktúra a funkcie voľného času 

 štruktúra a funkcie pracovného času  

 vymenovať a charakterizovať hlavné zložky voľného 
času 

 zostaviť vlastný režim dňa a týždňa v súlade so 
zásadami zdravého životného štýlu 

 zaradiť do zdravého životného štýlu vhodné činnosti 

 rozlišovať zdravý životný štýl v oblasti stravovania 

 
Osvojené pojmy: obliekanie, stravovanie, denný režim, 
práca, voľný čas, režim dňa, relax, hygiena, morálka, norma, 
potreba 

 
MÓDA A ŽIVOTNÝ ŠTÝL 
 

 
2 

  
 

Žiak vie/dokáže: 

 
Móda a jej funkcie 
Móda a kultúra 
 

 
1 
1 

 telo a tvár v rôznych kultúrach 

 móda – praktická, estetická, erotická, identifikačná, 
diferenciačná 

 vyjadrovacie a výrazové prostriedky odevného dizajnu 

 seba propagácia, sebavyjadrenie a individualita 
v obliekaní a móde 

 globalizácia a móda 

 móda a subkultúry 

 

 porovnať súčasné a minulé štýly obliekania 

 orientovať sa v histórii módy 

 poznať tvorbu súčasných módnych tvorcov 

 vytvoriť vlastný návrh odevného dizajnu 

 navrhnúť telový dizajn pre rôzne spoločenské príležitosti 

 navrhnúť organizáciu módnej prehliadky 
 



 

 

 ukážky módnej tvorby – časopisy, televízia, internet, 
prehliadky, show 

Osvojené pojmy: telo, móda, módny štýl, funkcie módy, 
odevný dizajn, vyjadrovacie prostriedky odevného dizajnu, 
sebapropagácia, sebavyjadrenie, individualita, globalizácia, 
módna prehliadka, show 

 
KULTÚRA TELA 
 

 
4 

  

 
Kult tela 
Ideál krásy 

 
2 
2 

 kalokagatia 

 zobrazovanie tela v súčasnom umení 

 kult tela v športe 

 postoj k vlastnému telu 

 zdravý a nezdravý vzťah k telu a ich porovnanie 

 ideál mužskej a ženskej krásy 

 prezentácia ideálu krásy v médiách 

 skutočná krása tela 

 zmysel športu 

 vzťah kultúry tela, športu a životného štýlu 

 argumentovať v prospech zdravého postoja k vlastnému 
telu 

 prezentovať rôzne koncepcie postoja k vlastnému telu 

 zostaviť ideál krásy podľa prezentácie v reklame, 
prípadne iných médiách 

 vyhodnotiť kritériá krásy v súťažiach krásy 

 modelovať rôzne predstavy o zmysle športu 

 dedukovať vzťah autora vybraného umeleckého diela 
k telesnosti 

 vytvoriť návrh mediálnej prezentácie športovej udalosti, 
verenej akcie 

 voliť slová na hodnotenie krásy človeka 
 
Osvojené pojmy: zdravie, telo, telesnosť, body art, rod, 
pohyb, stravovanie, režim dňa, relax, hygiena, ideál, hodnota, 
norma, potreba, manipulácia, masová kultúra, celebrita, 
marketing, druhy športu, zmysel pohybu a športu 

 
REKLAMA 
 

 
4 

  
 

                           Žiak vie/dokáže: 

 
Druhy, ciele, funkcie reklamy 
Reklamná kampaň 

 
2 
2 

 reklama a jej ciele – ekonomické, mocenské, 
náboženské, vzdelávacie, zábavné, informačné 

 druhy reklamy 

 psychologické pôsobenie reklamy  

 osobná reklama –  profil, status, osobná webová 
stránka, portfólio 

 reklamná kampaň 
 
 
 

 vysvetliť a zdôvodniť fungovanie reklamy 

 rozoznať druhy reklamy 

 interpretovať vybranú reklamnú kampaň z hľadiska 
obsahu 

 zdôvodniť využitie umenia v reklame 

 vytvoriť koncept reklamy na vybraný kultúrny produkt 
 
Osvojené pojmy: reklama, reklamná kampaň, druhy 
reklamy, reklamné médiá, účinky reklamy, produkt, služba, 
tovar, webová stránka, profil 

 
ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ 
 

 
2 

  
 

                           Žiak vie/dokáže: 

 
Druhy elektronických médií 
Sociálne siete 

 
1 
1 

 elektronické médiá – druhy, povaha, funkcie 

 nové médiá v súčasnom umení – hudba, vizuálne 
umenia 

 sociálne médiá – kultúra, etiketa 

 umenie elektronických médií – ukážky, multimédiá, 
softvérové umenie, hry 

 sociálne siete, Facebook, účinky sociálnych sietí, 
možnosti, pozitíva, negatíva, závislosti 

 rozlišovať druhy elektronických médií 

 ovládať spôsoby komunikácie prostredníctvom 
elektronických médií, sociálnych sietí 

 kriticky hodnotiť možnosti využívania elektronických 
médií a sociálnych sietí 

 prezentovať návrh vlastného edukačného projektu 
prostredníctvom elektronických médií 

 
Osvojené pojmy: elektronické médiá, sociálne médiá, 
sociálne siete, nové médiá, on-line prostredie 

 
ESTETICKÉ VNÍMANIE 
 

 
4 

  
 

Žiak vie/dokáže: 

 
Estetický zážitok 
Estetický vkus 
 

 
2 
2 

 estetický zážitok z umeleckého diela  

 estetický vkus 

 charakteristiky vlastného estetického vkusu 

 vyjadrenie estetického súdu 

 umelecké dielo ako východisko estetického zážitku 

 obhajovať svoj estetický zážitok z umeleckého diela 

 sformulovať obsah svojho estetického zážitku 

 vyhľadať umelecké dielo, ktoré ponúka estetický zážitok 
a zdôvodniť svoj výber 

 zostaviť a vyjadriť hlavné charakteristiky vlastného 
estetického zážitku 

 
Osvojené pojmy: estetické vnímanie, estetický zážitok, 



 

 

estetický vkus, estetická norma, estetická hodnota, estetický 
súd, krásny a škaredý, individuálny vkus, kultúrna tradícia, 
nálada 

 
SVET UMENIA 
 

 
4 

  
 

Žiak vie/dokáže: 

 
Zmysel a funkcie umenia 
Umelecké druhy  
 

 
2 
2 
 

 zmysel umeleckej tvorby 

 znaky umeleckého diela 

 funkcie umeleckého diela a umenia v súčasnosti 
i v histórii 

 pozitívne využitie umenia 

 zneužitie umenia 

 kritériá odlíšenia umeleckého diela od iných 
kultúrnych predmetov 

 hodnota umeleckého diela 

 umelecké druhy 

 vrstvy umeleckého diela 

 

 demonštrovať zmysel umeleckého diela 

 charakterizovať možné funkcie umeleckého diela 

 klasifikovať funkcie umenia a umeleckého diela 

 opísať príklady využitia umenia v reklame a vysvetliť, 
aké vyjadrovacie prostriedky umenia reklama využíva 

 priradiť umelecké dielo do umeleckého druhu 

 prezentovať vlastné názory na využitie umenia 

 hodnotiť zneužitie umenia 
 
Osvojené pojmy: umenie, umelecké dielo, tvorba, tvorivosť, 
artefakt, umelecký druh – umelecká literatúra, výtvarné 
umenie, hudobné umenie, divadelné umenie, audiovizuálne 
umenie, funkcie umenia – vyjadrenie, nadhľad, zrkadlo, 
provokácia, smiech, relax, meditácia, poučenie, vzrušenie, 
komunikácia, hra, múdrosť, estetická funkcia a norma. 
Reklama, moc, manipulácia, zvuková kulisa, 
komercionalizácia, umelecká výpoveď, ciele – ekonomické, 
mocenské, náboženské, vzdelávacie, zábavné, informačné   

 
VYJADROVACIE 
PROSTRIEDKY KULTÚRY 
A UMENIA 
 

 
4 

  
 
 
 

Žiak vie/dokáže: 

 
Vyjadrovacie prostriedky 
v kultúre 
Vyjadrovacie prostriedky 
v umení 
Zobrazenie kultúry bežného 
života 

 
1 
2 
 
 
1 

 kultúra a umenie, umenie v štruktúre kultúry 

 vyjadrovacie prostriedky v kultúre 

 vyjadrovacie prostriedky v umení 

 situácie z bežného života zobrazené v umení 

 navrhnúť a zobraziť ľubovoľnú situáciu z bežného 
života prostriedkami ktoréhokoľvek umeleckého druhu 

 porovnať vecnú a hodnotiacu úroveň pojmu kultúra 

 porovnávať využitie vyjadrovacích prostriedkov umenia 
v rôznych umeleckých druhoch 

 
Osvojené pojmy: artefakt, hodnota, význam, informácia, 
kontrast, symetria, asymetria, rytmus, gradácia, chaos, 
proporcia, mierka 

 
ANALÝZA 
A INTERPRETÁCIA 
UMELECKÉHO DIELA 
 

 
4 

  
 
 
 

Žiak vie/dokáže: 

 
Štruktúra umeleckého diela 
Vyjadrovacie prostriedky 
umenia 
Analýza umeleckého diela 
Interpretácia umeleckého 
diela 

 
1 
1 
1 
 
1 

 štruktúra umeleckého diela 
 vyjadrovacie prostriedky umeleckých druhov 
 umelecké druhy a ich príklady 
 významové vrstvy umeleckého diela 
 analýza diel rôznych umeleckých druhov 
 analýza a interpretácia vybraných umeleckých 

diel 

 identifikovať funkcie vybraného umeleckého diela 

 vysvetliť pojmy obsah a forma umeleckého diela 

 definovať a opísať aspoň tri vyjadrovacie prostriedky 
v ľubovoľnom umeleckom druhu 

 vymenovať hlavné umelecké druhy a uviesť ich príklady 

 pomenovať rôzne významové vrstvy 

 vytvoriť schému štruktúry konkrétneho umeleckého 
diela 

 analyzovať diela rôznych umeleckých druhov 

 vybudovať interpretáciu vybraného umeleckého diela 

 verejne prezentovať verbálnu alebo umeleckú 
interpretáciu umeleckého diela alebo artefaktu 

 
Osvojené pojmy: analýza umeleckého diela, tvorba, 
percepcia, recepcia a interpretácia umeleckého diela, vrstvy 
umeleckého diela – materiálová, tematická, významová, 
znak, kompozícia, štruktúra, vyjadrovacie prostriedky, 
umelecké dielo, umelecká tvorba, parafráza, posun, 



 

 

ozvláštnenie a pod.  

 
UMELEC V KULTÚRE 
 

 
2 

  
 

Žiak vie/dokáže: 

 
Umelec a umenie 
v historických etapách 
Umelec ako nezávislá 
a tvorivá osobnosť 
 

 
1 
 
1 

 model formovania umelca v odlišných kultúno-
historických obdobiach 

 predstavy o umelcovi 

 umelec ako génius a ako tvorivá osobnosť 

 kultúrne inštitúcie 

 zmysel predmetu umenie a kultúra a jeho vzťahy 
k iným predmetom 

 vytvoriť model fungovania umelca 

 rozlišovať znaky tvorivej osobnosti a tvorivej práce 

 vyhodnotiť predstav o umelcovi 

 vymenovať hlavné kultúrne inštitúcie v SR, určiť 
približný rok ich vzniku s rozptylom 10 rokov 

 opísať fungovanie e činnosť kultúrnych inštitúcií 

 vysvetliť zmysel predmetu umenie a kultúra a jeho 
vzťahy k iným predmetom 

 
Osvojené pojmy: originalita, majster, majstrovské dielo, 
tvorivý produkt, remeslo, kópia, falzifikát, umelec, mecenáš, 
sponzor, zberateľ, obchodník, agentúra, marketing, umelecký 
biznis, umelecká výchova, estetická výchova 

 
PREVÁDZKA V KULTÚRE  
 

 
2 

  
 
                   Žiak vie/dokáže: 

 
Kultúrna akcia 
Prezentácia kultúrneho 
podujatia 
 

 
1 
1 

 kultúrne a umelecké inštitúcie 

 návrh  kultúrnej akcie  prezentujúcej kultúrne tradície 
regiónu 

 umelecká kritika 

 úloha obecenstva 

 mecenášstvo a sponzorstvo 

 prezentácia súčasnej, populárnej, tradičnej kultúry 

 formy prevádzky v kultúre 

 hodnotenie produktov masmédií 

 fungovanie masmédií 

 kultúrne artefakty rôznych krajín 

 fázy existencie umeleckého diela 

 podiel umeleckého trhu na úspechu umeleckého diela 

 dôležitosť fungovania internetu v každodennom živote 

 

 definovať charakter rôznych kultúrnych akcií a vysvetliť 
ich výhody a nevýhody 

 klasifikovať hlavné typy médií 

 uviesť príklady fungujúcich médií 

 pomenovať viaceré múzeá vo svete i na Slovensku 

 analyzovať rozdiely v postavení umelca vo vybraných  
kultúrno-historických obdobiach s priradením 
spoločensko-politických súvislostí 

 charakterizovať zložky umeleckého trhu 

 diskutovať o využívaní internetu 

 vysvetliť súvislosti používania internetu a zákonov 
o duševnom vlastníctve 

 vytvoriť prezentáciu alebo recenziu na vybrané umelecké 
dielo 

 zhodnotiť zážitok z kultúrneho podujatia 

 
Osvojené pojmy: formy prezentácie umenia, výstava, veľtrh, 
slávnosť, koncert, show, promo akcia, festival, happening, 
médium, klasifikácia médií, umelecký trh, zbierka, korisť, 
svetové dedičstvo UNESCO, umelec, umelecká tvorba, 
umelecké dielo, kultúrna inštitúcia, prezentácia umeleckého 
diela, marketing, umelecká kritika, obecenstvo, mecenáš, 
sponzor, zberateľ, obchodník, agentúra, internet, informácia, 
netiketa, vyhľadávač, doména, e-mail, vírus, hoax, spam, 
blog, elektronický podpis, autorské právo 

 
HODNOTA UMENIA A TRH 
S UMENÍM 
 

 
2 

  
 
 
                    Žiak vie/dokáže: 

 
Trh s umením 
Kultúrne a umelecké 
podujatia 
 
 
 
 

 
1 
 
1 

 trh s umením – história a súčasnosť 

 aukcie umenia 

 návštevy kultúrnych a umeleckých podujatí 

 hodnota umenia 

 vplyv technológií na funkciu a hodnotu umeleckého 
diela 

 ukážky podujatí na trhu umenia 

 katalógy výstav, sprievodné materiály, informácie na 
internete, sociálnych sieťach ku kultúrnym a umeleckým 
podujatiam 

 zdôvodniť svoj názor na hodnotu umeleckého diela 

 porovnať rozdiely v zhodnocovaní jednotlivých druhov 
umenia 

 vyjadriť svoj názor na repatriáciu vybraných umeleckých 
diel 

 vysvetliť podiel umeleckého trhu na úspechu, resp. 
neúspechu umeleckého diela 

 porovnať spôsob ekonomického zhodnotenia 
a kultúrneho významu diel masovej produkcie 
a experimentálneho umenia 
 

 
Osvojené pojmy: trh s umením, hodnota umeleckého diela 



 

 

aukcia, status, korisť, zberateľstvo, jedinečnosť, hodnota 
a funkcia originálu, reprodukcia, kópia, falzifikát, plagiát 

 
TVORIVÉ PRINCÍPY  
A POSTUPY V HISTÓRII 
UMENIA 
 

 
2 

  
 
 
 

Žiak vie/dokáže: 

 
Tvorivé princípy v histórii 
umenia 
Charakteristiky tvorivých 
princípov v umení 
 

 
1 
 
1 

 tvorivé princípy z histórie umenia 

 charakteristika tvorivých princípov na príklade 
umeleckých diel 

 vplyv geografických podmienok na kultúru 

 populárna kultúra 

 tzv. vysoká kultúra 

 skonštruovať charakteristiky  vybraných tvorivých 
princípov z histórie umenia 

 predviesť charakteristiky tvorivých  princípov na 
umeleckých dielach súčasnej populárnej kultúry a tzv. 
vysokej kultúry 

 diskutovať o vplyve geografických podmienok na 
kultúru 

 analyzovať tvorivé princípy na umeleckom diele, 
kompozíciu 

 interpretovať významy umeleckého diela 
 

Osvojené pojmy: sebavyjadrenie, hľadanie krásy, 
prezentácia krásneho a škaredého, potešenie, oslava, 
symbolizácia, ironizácia, citácia, umenie pre umenie, mágia, 
tvorba harmónie, deštrukcia, morálny apel 

 
VEDA, VEDCI, VEDECKÁ 
ČINNOSŤ 
 

 
2 

  
 
 

Žiak vie/dokáže: 

 
Vedné disciplíny 
Práca vedca 
 

 
1 
1 
 
 

 štruktúra vedy 

 práca vedca 

 veda a tvorivosť 

 vedecké metódy 

 predmety skúmania vo vede 

 vedecké inštitúcie 

 vedecké spôsoby poznávania kultúry 

 sci-fi, vedecko-fantastické prvky v umení, sci-fi vo 
filme, literatúre, virtuálnej realite 

 demonštrovať štruktúru vedy  a prácu vedca 

 klasifikovať hlavné skupiny vedných disciplín 

 navrhnúť formuláciu vedeckých problémov a otázok 

 zrekonštruovať prácu vedca na základe jeho biografie 

 navrhnúť vedecké spôsoby  poznávania kultúry 

 vyhodnotiť príklady uplatnenia vedy  v dielach sci-fi 

 analyzovať úlohy v rôznych učebniciach z hľadiska 
vedeckých metód a priradiť k nim adekvátnu metódu 

 priradiť vedné disciplíny ku školským predmetom 

 vymenovať hlavné vedecké inštitúcie v SR 

 vysvetliť rôzne spôsoby riešenia problémov 

 definovať predmety skúmania pri vybraných vedách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.1 Športová príprava v popoludňajších hodinách 

 
Názov predmetu Športová príprava  

Časový rozsah výučby  
Forma štúdia Denná 
Stupeň vzdelania ISCED 3A 
Ročník  1. – 4. 
Kód a názov študijného zamerania 7902 J 77 gymnázium – šport  
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

1. Charakteristika predmetu  
 

V predmete Športová príprava vo futbale sa žiak oboznámi s pravidlami, osvojí si 
vedomosti, zručnosti, návyky a rozvíja schopnosti, ktoré sú potrebné na dosahovanie cieľov 
a sú súčasťou zdravého životného štýlu. Osvojí si terminológiu a právne pomenovanie 
jednotlivých cvičení a úkonov.  
 
2. Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom prípravy je optimálny rozvoj individuálneho výkonu, individuálneho herného 
výkonu podľa veku pre očakávaný budúci vrcholový herný výkon tak, aby tento mohol byť 
bez problémov integrovaný do vrcholového športu a vrcholového herného výkonu družstva. 
Pri stanovení cieľov a úloh tréningového procesu vychádzame z predpokladu, že výkonnosť 
15-ročných hráčov vstupujúcich do tréningového procesu ŠT na SŠ zo športových tried na 
ZŠ dosiahla požadovanú vstupnú úroveň: 

● Individuálnym s skupinovým tréningom rozvíjať prednosti u jednotlivých hráčov, 
● V prvom roku tréningu individuálnym tréningom intenzívne odstrániť prípadné 

nedostatky u jednotlivých hráčov, 
● Prvoradú pozornosť venovať zodpovednému a tvorivému plneniu úloh, ktoré 

vyplývajú z ich hráčskych funkcií v rámci útočných a obranných herných systémov, 
● Optimálne pri tom využívať konkrétne predpoklady jednotlivých hráčov pre určité 

funkcie v družstve podľa poznatkov z prípravy v predchádzajúcej etape, 
● Výraznú pozornosť venovať nácviku a zdokonaľovaniu HS a HK, 
● Dôraz klásť na intelektualizáciu tréningového procesu s dôrazom na sebahodnotenie, 

sebakontrolu a sebavzdelávanie. 
 
3. Kľúčové kompetencie 
 

Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a 
predmetových kompetencií:  
 
Pohybové kompetencie   

● Žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako 
prevencia civilizačných chorôb, 

● Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a 
zlepšenie zdravia, 

● Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach 
telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase.  

 



 

 

Kognitívne kompetencie   
● Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime 

so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia, 
● Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí 

poznatkov, 
● Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti, 
● Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného 

charakteru, 
● Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote, 
● Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného 

rozvoja podľa daných noriem, 
● Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí, 
● Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej 

činnosti, 
● Žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie, 
● Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus.  

 
Komunikačné kompetencie   

● Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať, 
● Žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľno -

časových aktivít.  
 
Učebné kompetencie   

● Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu, 
● Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i 

ako prevenciu pred zranením.  
 
Interpersonálne kompetencie   

● Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným, 
● Žiak efektívne pracuje v kolektíve, 
● Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe, 
● Žiak sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových 

činností, ale i v živote.  
 
Postojové kompetencie   

● Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, 
● Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality 

súpera, 
● Žiak dodržiava princípy fair-play, 
● Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity, 
● Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a 

iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody.  
 
4. Obsahový štandard predmetu  
 
Všeobecné poznatky  

● základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime dňa (ranné cvičenie, 
spontánna pohybová aktivita, racionálne využívanie voľného času a pod.), 

● úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností, 
● význam správnej životosprávy pre pohybový výkon a negatívne vplyvy fajčenia, 

alkoholu a nedovolených látok na zdravie a pohybový výkon, 
● telesné zaťaženie, meranie a vyhodnocovanie údajov o pulzovej frekvencii, 
● poznatky o rozvoji a diagnostikovaní základných pohybových schopností,  
● poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostikovaní, 



 

 

● základné poznatky z biológie človeka súvisiace a účinok pohybovej aktivity na vlastný 
organizmus, 

● úspechy našich športovcov na OH, MS, ME, 
● olympijská výchova so zameraním na poznatky o Medzinárodnom olympijskom 

výbore, Slovenskom olympijskom výbore (poznať jeho symboliku), o olympijských 
hrách, kalokagatii a fair-play, 

● prvá pomoc pri drobných poraneniach.  
 
Špecifické poznatky  

● odborná terminológia vo všetkých TC, 
● technika, taktika a metodika osvojovaných pohybových činností, 
● pravidlá súťaženia v osvojených pohybových činnostiach a základné činnosti 

rozhodcu.  
 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý 
tvoria základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, 
správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej 
hodnotení a pohybové prostriedky. 
 
5. Výkonový štandard predmetu 
 
Hráč je schopný, dokáže:  

● pochopiť pojmy a inštrukcie, ktoré dostáva zo strany trénera – učiteľa, 
● preukázať pozitívny postoj k tréningovému procesu 
● plniť úlohy, ktoré naň tréner kladie a na ich základe sa chcieť neustále zlepšovať 
● zámerne vplývať na rozvoj vlastnej - úmyselnej pozornosti 
● predstaviť si činnosť, ktorú od neho tréner požaduje 
● disciplinovane vykonávať úlohy, ktoré mu predkladá tréner 
● preukázať istotu v tých činnostiach, ktoré boli preberané v tréningovom procese 
● uvedomiť si emotívnosti svojho prejavu 
● spolupracovať v súčinnosti s ostatnými spoluhráčmi. 

 
6. Pedagogické stratégie predmetu 
 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na 
individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové 
kompetencie žiakov pre daný predmet.  
 
7. Hodnotenie predmetu 
 

Žiak je na športovej príprave je hodnotený individuálne z hľadiska somatického, 
fyziologického, výkonnostného a disciplinárneho. Hodnotí sa aktívny prístup k hodine s 
prihliadnutím na predpoklady jednotlivca, z hľadiska individuálneho zlepšovania osobných 
výkonov na základe testov v danom ročníku. Hodnotí sa disciplína vo vzťahu k vykonávaniu 
určených úloh. 
 
8. Učebné zdroje 
 
 Internet, odborná literatúra, skúsenosti kolegov. 
 
 



 

 

 


