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1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

1.1 Charakteristika školy 

 

Súkromné konzervatórium PinkHarmony (založené v školskom roku 2007/2008) je 

špecifický typ strednej školy, ktoré podľa zákona č. 245/2008 Z. z. § 44 poskytuje 

komplexné umelecké a umelecko – pedagogické vzdelanie. Pripravuje žiakov na 

profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných 

predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania:  tanec, hudba, spev a 

hudobno-dramatické umenie. 

 Štúdium na Súkromnom konzervatóriu vo Zvolene je určené pre žiakov, ktorí ukončili 

deviaty ročník ZŠ, ale svoje uplatnenie si v ňom nájdu aj žiaci rôznych vekových 

kategórií, ktorí prejavia komplexný talent pre niektorý zo študijných  odborov. 

 Škola sa zameriava na to, aby žiak nadobudol všeobecný vzdelanostný základ, 

praktické zručnosti a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) v špecifickom umeleckom 

odbore. Pripravuje žiakov na ďalšie vzdelávanie a na ich uplatnenie v praxi (konkrétne 

v odboroch tanec, spev, hudba a hudobno-dramatické umenie ). Náplňou nášho 

konzervatória je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou 

pracovať so získanými informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu 

životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali so zreteľom 

na umelecký odbor štúdia. Predpokladom je uplatňovanie progresívnych vzdelávacích 

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

zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. 

 

Výchova a vzdelávanie v konzervatóriu sa uskutočňuje podľa šesťročného 

vzdelávacieho programu, v ktorom žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú 

skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku. 

Škola poskytuje: 

► Úplné stredné odborné vzdelanie /vyššie sekundárne/ - ISCED 3A 

1.- 4. ročník konzervatória 

Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal 

všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové spôsobilosti (kompetencie) úplného 

stredného všeobecného vzdelania ukončeného maturitou a úplného stredného 

odborného vzdelania ukončeného maturitou.  

Pripravuje žiakov na: 

súvislé šesťročné vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória, 
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na ďalšie univerzitné vzdelávanie, 

na uplatnenie v praxi. 

 

► Vyššie odborné vzdelanie / terciárne/ - ISCED 5B 

5. a 6. ročník konzervatória 

Vzdelávanie v 5. a 6. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal vyššie 

odborné vzdelanie na základe typu programu pre povolania, vyžadujúce špecifické 

praktické/technické schopnosti. 

V rámci súvislého šesťročného vzdelávania žiak musí na konci 4. ročníka úspešne 

vykonať predpísanú maturitnú skúšku. Dokladom o maturitnom vzdelaní je 

vysvedčenie o maturitnej skúške.  

Kvalifikácie profesionálneho umelca a pedagóga umenia získané štúdiom ISCED 5B 

vzdelávacích programov v 5. a 6. ročníku konzervatória sú užšie špecifikované, 

prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a pedagogicko-

umeleckú profesiu. Žiaci získavajú praktické schopnosti, vedomosti potrebné pre trh 

práce, kvalifikáciu na trhu práce na Slovensku aj v zahraničí. 

Vyššie odborné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním súvislého šesťročného 

vzdelávacieho programu konzervatória, ktorý sa ukončuje predpísanou absolventskou 

skúškou. Dokladom o získanom absolventskom vzdelaní je vysvedčenie o 

absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný 

umelec“ so skratkou „DiS.art“, titul sa uvádza za priezviskom. 

1.2 Štruktúra školy  

Súkromné konzervatórium PHA v súčasnosti zabezpečuje  4 a 6 - ročné štúdium 

v týchto odboroch:  

8228 Q, pre 1. - 6. ročník    Spev 

8228 Q, pre 1. - 6. ročník    Spev - špeciálizácia 

8226 Q , pre 1. – 6. ročník Hudobno-dramatický odbor 

8229 Q,  pre 1. – 6. ročník Skladba 

8229 Q 03 Hudba, pre 1. – 6. 

ročník 

Hra na klavíri 

8229 Q 05, pre 1. – 6. ročník hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, 

lesnom rohu, pozaune, tube, bicích nástrojoch 

8229  Q 06, pre 1. – 6. ročník hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, 

harfe, gitare, cimbale 

8229  Q 07, pre 1. – 6. ročník Hra na akordeóne 

8227 Q, pre 1. – 6. ročník Tanec 

http://www.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/konzervatoria/zakl_ped_dok/8228_6_7_spev.pdf
http://www.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/konzervatoria/zakl_ped_dok/8228_6_7_spev.pdf
http://www.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/konzervatoria/zakl_ped_dok/8226_6_7_hudobno-dram_odbor.pdf
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Zloženie študijných odborov umožňuje individuálny prístup k žiakom. Vyučovanie je 

uvoľnenejšie a otvorenejšie.  

Od školského roku 2015/2016 má škola priestory v širšom centre mesta Zvolen, ktoré 

sú pre študentov ľahko dostupné. Zmena sídla priniesla mnoho pozitív: lepší prístup, 

dostupnosť, väčší počet učební, vhodné priestory pre koncertnú sálu, komorné divadlo, 

pekné okolie, školská dvor.  

 

1.3 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania                           

na Súkromnom konzervatóriu PinkHarmony 

 

Vychádzajú z požiadaviek, ktoré stanovuje Školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a záväzný 

dokument Štátny vzdelávací program pre konzervatóriá. Školský vzdelávací program 

Súkromného konzervatória PinkHarmony vychádza z vyššie spomenutých 

dokumentov, pričom je vhodne doplnený o predmety vychádzajúce z potrieb našich 

žiakov, školy a regiónu.  Naše konzervatórium poskytuje komplexné umelecké a 

umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké 

uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích 

programoch umeleckého zamerania. Pripravuje tiež žiakov na štúdium na vysokých 

školách.  

V zmysle súčasných požiadaviek na výchovu a vzdelávanie sa snažíme  o všestranný 

harmonický rozvoj osobnosti mladého človeka, vychovávať žiakov v zmysle 

personalistických a humanistických koncepcií výchovy a vzdelávania, pričom 

dodržiavame princípy humanity a demokracie. Naším cieľom je formovať intelektuálny, 

umelecký a mravný rozvoj žiakov, pripravovať ich na tvorivú prácu, aj odbornú 

spôsobilosť v povolaní. Škola poskytuje estetickú, pohybovú, etickú a náboženskú 

výchovu.  

             Pripravujeme žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, formujeme 

u mladých ľudí  ich postoje, vedieme ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.  

Konzervatórium PinkHarmony má záujem stať sa otvorenou inštitúciou pre rodičov, 

sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej, kultúrnej  

a spoločenskej činnosti a reflektovať na požiadavky a potreby rozvoja kultúry 

a umeleckého školstva v oblasti priameho pôsobenia školy, t. j. v regióne 

banskobystrického kraja.   

Ciele výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji 

poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému 
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zdokonaľovaniu sa a k tvorivému umeleckému rastu, prosociálneho správania, etiky, 

sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba v súkromnom 

i verejnom umeleckom živote.   

 

Našou prioritou je:  

- rešpektovať práva detí v súlade s medzinárodným dokumentom: Dohovor 

o právach dieťaťa, vo vyučovacom procese uplatňovať a pripomínať, že deti 

majú nárok na zvláštnu starostlivosť a pomoc, v presvedčení, že rodina ako 

základná jednotka spoločnosti a prirodzené prostredie pre rast a blaho všetkých 

svojich členov a predovšetkým detí, musí mať nárok na potrebnú ochranu a 

pomoc, aby mohla bezo zvyšku plniť svoju úlohu v spoločnosti. V záujme 

plného a harmonického rozvoja osobnosti, musí dieťa vyrastať v rodinnom 

prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia, majúc na zreteli, že dieťa 

musí byť plne pripravené žiť v spoločnosti vlastným životom a byť vychované v 

duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti a spolupatričnosti 

- vytvárať pri výučbe všeobecnovzdelávacích i umeleckých predmetov motivačné 

prostredie pre harmonický rozvoj osobnosti žiaka; 

- vytvárať priestor a podmienky na optimálny rozvoj umeleckých zručností 

a daností a nadania žiakov;  

- dať žiakom priestor na prezentáciu výsledkov ich umeleckej práce (okrem 

interných a verejných koncertov pripravujeme výchovné koncerty pre MŠ, ZŠ, 

pripravujeme žiakov na súťaže, kultúrne podujatia a pod.); 

- zvyšovať atraktivitu školy, zvyšovať záujem žiakov o štúdium na škole a 

poskytnúť im podnety pre rozvoj tvorivosti a samostatnosti prostredníctvom 

školských projektov - Rozprávkový záhrada, Umelci na ulici, Študentská 

vedecká konferencia, Školské rádio; 

- rozvíjať  schopnosti, znalosti a hodnotové postoje žiakov tak, aby:  

boli pripravení pre profesionálnu umeleckú a pedagogicko-umeleckú prácu,  

získali schopnosť pre celoživotné vzdelávanie a pre svoj osobný a sociálny 

rozvoj;  

- uplatňovať moderné koncepcie, formy a metódy vyučovania. Postupne   

modernizovať didaktické prostriedky, vybavovať školu modernými IKT, ktoré 

majú viesť k zvyšovaniu motivácie žiakov o vyučovanie a vzdelávanie;  

- spolupracovať s ostatnými umeleckými školami na Slovensku, ale i v zahraničí,  

formou prehliadok, festivalov, seminárov, tvorivých dielní, otvorených hodín 

atď.; 

- spolupracovať s kultúrnymi inštitúciami v regióne – DJGT vo Zvolene, SNG vo  

Zvolene, Štátna opera v Banskej Bystrici, Konzervatórium J. L. Bellu,  
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Akadémia umení v Banskej Bystrici so zámerom vzájomnej aktívnej spolupráce 

(semináre, prednášky, spoločné vystúpenia s viacerými zaujímavými 

osobnosťami kultúry, umenia a pod.), ale aj so zámerom vytvorenia možnosti 

budúceho aktívneho umeleckého uplatnenia sa žiakov, 

- prezentovať školu a zvyšovať jej atraktivitu prostredníctvom organizovania 

súťaží, workshopov, výchovných koncertov;  

- podporovať aktívnu komunikáciu a spoluprácu medzi školou a rodinou. 

 

Pre realizáciu cieľov si škola stanovila tieto úlohy:  

- trvalo zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzaním nových 

metód a stratégií vyučovania, skvalitňovaním didaktického vybavenia a  IKT 

prostriedkov, vhodných pre edukáciu,    

- skvalitňovať a kontrolovať výchovno-vzdelávací proces formou vnútroškolskej 

kontroly, 

- cieľavedome pracovať na prezentácii a zviditeľňovaní školy prostredníctvom 

prípravy a organizovania rôznych projektov, koncertov, výchovných koncertov, 

umeleckých dielní,  workshopov, umeleckých súťaží, kultúrnych podujatí atd.,  

- vytvárať motivačné prostredie pre pedagógov s cieľom vytvorenia stabilného 

pedagogického zboru, ktorý bude spĺňať požadovanú odbornosť 

a kvalifikovanosť, 

- plánovane podporovať profesijný a odborný rast pedagógov. 

 

Strategický zámer: 

  

- budovať meno školy v odborných aj verejných umeleckých či spoločenských 

kruhoch, 

- zlepšiť ekonomickú situáciu školy,  

- inovovať  metódy  riadiacej, kontrolnej a výchovnej práce; 

- rozvíjať a upevňovať spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami v regióne;  

- pripravovať a plánovať  nové projekty (verejná prezentzácia žiakov 

prostredníctvom IKT, spolupráca s regionálnou televíziou Stred TV, tématické 

večery). 

 

Ciele vyššieho odborného vzdelania  

Na konzervatóriu ich možno diferencovať do štyroch kategórií: 

1. personálna: maximálne rozvinutie potenciálu každého žiaka pre osobnostné zrenie 

na svojskú, samostatnú a tvorivú osobnosť profesionálneho umelca a umeleckého 
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pedagóga, 

2. sociálna: rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a 

spravodlivosť, upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva a akceptovanie 

kultúrnych odlišností, uvedomovanie si vlastných práv a vlastnej jedinečnosti 

3. profesijno-orientačná: rozvinutie schopností k informovanému výberu svojho 

profesionálneho uplatnenia, 

4. odborná umelecká a umelecko-pedagogická: rozvinutie umeleckých praktických 

a tvorivých zručností, nadobudnutie odborných pedagogických kompetencií. 

 

1.4 Vlastné ciele školy 

 

Súkromné konzervatórium Pinka Harmony si ako jeden z hlavných cieľov školy 

stanovila vlastnú projektovú činnosť, zameranú na prezentáciu žiakov na verejnosti, ale 

aj v rámci kolektívu žiakov a pedagógov. Nosnými projektami školy v školskom roku 

2017/2018 budú podujatia: Rozprávková záhrada, Umelci na ulici, Študentská vedecká 

konferencia. 

 

Rozprávková záhrada  

K tradičným a zaužívaným projektom školy patrí každoročné organizovanie kultúrneho, 

zábavného a interaktívneho 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 v ktorom majú žiaci možnosť verejne 

demonštrovať nadobudnuté schopnosti i zručnosti v jednotlivých druhoch umenia. 

Samotné podujatie má pritom podobu aglomerátu najrôznejších aktivít: hudobná 

produkcia, hudobno-dramatický výstup, animačná činnosť či výtvarné tvorivé dielne, 

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 a interpersonálnych zručností a schopností žiaka 

s ohľadom na nadobudnuté vedomosti v jednotlivých odboroch konzervatória.“ 

 

Tento projekt slúži na rozvoj nasledovných kompetencií žiaka, žiak sa učí rozvíjať: 

tvorivé myslenie žiaka 

vlastnú kreativitu 
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umelecké schopnosti 

animačné zručnosti 

interpersonálne zručnosti 

 

 Angažovanie v takto koncipovanom interaktívnom podujatí tiež zreteľne podporuje 

tvorivé myslenie žiaka, schopnosť kreativity, jeho umelecké ale najmä interpersonálne 

a animačné zručnosti, čo vytvára vhodný predpoklad  pre ďalší rozvoj žiaka ako 

aktívneho umelca a participáciu pri napĺňaní čiastkových cieľov predmetov umelecká 

prax interná/verejná.  

    

Umelci na ulici 

 

V duchu čo najefektívnejšieho uvádzania žiakov do praktického života aktívneho 

umelca škola každoročne organizuje kultúrno-zábavné podujatie Umelci na ulici.  

 

 

Cieľ podujatia :  

„Podporu interpretačných zručností žiakov s možnosťou priamej konfrontácie 

ich umeleckého výkonu a reakcií publika na ulici (street art)“.  

 

Tento projekt slúži na rozvoj nasledovných kompetencií žiaka, žiak sa učí rozvíjať: 

vlastnú tvorivosť 

komunikáciu s publikom na ulici (iné prostredie) 

prijať reakcie publika  

reagovať na prípadnú kritiku (kritické myslenie) 

reagovať na pozitívne ohlasy (sebahodnotenie) 

 

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

reálnym obecenstvom prostredníctvom reálneho pouličného slobodného umenia. 

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

umeleckého rastu.  

Organizačná stránka podujatia je realizovaná formou interaktívnej umeleckej galérie, 

v ktorej sa prezentujú všetky zložky a odbory konzervatória priamo v centre mesta, na 

Hviezdoslavovej ulici.        

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

rozvoj sebareflexie v súvislosti s konfrontáciou svojho umeleckého výkonu a ohlasu 
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poslucháča/diváka. Zároveň  sa tým napĺňajú aj čiastkové ciele vymedzené v 

predmetoch umeleckej praxe internej/verejnej.  

 

Študentská vedecká konferencia/ Školská odborná konferencia 

 

V školskom roku 2017/2018 škola organizuje 5. 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 podujatia: 

„Rozvoj prezentačných zručností žiakov prostredníctvom IKT“. 

 

Tento projekt slúži na rozvoj nasledovných kompetencií žiaka, žiak sa naučí: 

vyhľadávať zdroje informácii 

plánovať svoju prácu 

vybrať vhodnú tému 

pracovať  s textom 

aplikovať získané vedomosti vo svojej práci 

komunikovať so svojimi pedagógmi a spolužiakmi 

prezentovať sa prostredníctvom IKT 

prezentovať svoje komunikatívne zručnosti 

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 verejnej Školskej odbornej konferencii/ Študentskej vedeckej 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 
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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. 

 

Komorné divadlo Jána Mieroslava Pinku 

                            Od školského roka 2011/2012 sme otvorili odbornú učebňu určenú 

predovšetkým pre hudobnodramatické umenie. Ide o malú divadelnú sálu, ktorú 

využívajú aj žiaci študijných odborov spev a hudba. V KD JMP pravidelne prebiehajú 

divadelné, tanečné alebo koncertné predstavenia organizované vrámci internej 

umeleckej praxe a verejnej umeleckej praxe, ktorá je určená študentom konzervatória 

ale aj širšej verejnosti.  

  KDJMP organický divadelný priestor so všetkým, čo k nemu patrí – 

javisko, opona, svetelná rampa, mikrofóny, reproduktory, klavír, teda všetko, čo je 

potrebné pre vytvorenie plnohodnotného divadelného či iného umeleckého 

predstavenia. Absencia pevných sedadiel v hľadisku umožňuje tvorcom variabilne 

využiť priestor hľadiska tak, aby herec mohol s divákom interaktívne komunikovať. 

 Základnom pôsobenia KDJMP je napĺňanie poslania odbornej učebne pre 

budúcich hercov. Už od prvého ročníka herectva pedagógovia umožňujú žiakom stát 

na javisku, na doskách, ktoré znamenajú svet, aby získali skúsenosti s divadelným 

priestoro a učili sa zákonitostiam javiskovej interpretácie. 

 

1.5 Vlastné zameranie školy 

 

Ideou Súkromného konzervatória PH vo Zvolene je vytvoriť príjemné, atraktívne a 

tvorivé prostredie v  priateľskej atmosfére medzi žiakmi navzájom, ale aj medzi žiakmi 

a pedagógmi.       

V snahe o vytvorenie príjemných a atraktívnych priestorov školy, kladieme dôraz na 

upravené a estetické prostredie tried, školského dvora a chodieb. Snažíme sa rozvíjať 

spoluprácu a vzájomnú komunikáciu medzi žiakmi, pedagógmi, ale aj mimo školy, 
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preto aktuálne informujeme aj širšiu verejnosť o aktivitách školy dostupnými spôsobmi, 

prostredníctvom informačných tabúľ, plagátov, bulletinu, internetu, emailu a násteniek. 

 

            Veľkosť a vybavenie školy: Súkromné konzervatórium PH sídli na ulici J. 

Jesenského č. 42, ktorá disponuje 21 učebňami, využívanými pre kolektívne, 

skupinové a individuálne vyučovanie: koncertná sála, odborná počítačová učebňa s 10 

počítačmi s internetom ( žiaci majú celodenný prístup k internetu), dve tanečné sály, 

saunu, posilňovňa. Za jednu z učevní je považvané aj už spomínané Komorné divadlo 

J.M.Pinku. Detašované pracovisko na Hviezdoslavovej ul. disponuje učebňami na 

vyučovanie individuálnych hodín a výučbu PC grafiky, odbornou počítačovou učebňou  

a ateliérom.  

Škola neprevádzkuje školskú jedáleň a internát. Žiaci majú zabezpečené ubytovanie 

a stravovanie v inej škole, ktorá sa  nachádza v blízkosti konzervatória. Škola formou 

prenájmu zabezpečuje: telocvičňu, plaváreň so saunou. 

 

Finančné prostriedky škola získava predovšetkým z:  

dotačných prostriedkov prostredníctvom Okresného úradu odboru školstva, 

školného a príspevkov od rodičov, 

zisku z podnikateľskej činnosti, 

grantov z fondov a nadácií na spolufinancovanie aktivít školy, 

 

 

 Charakteristika pedagogického zboru 

V škole pracuje mladý, perspektívny, ambiciózny kolektív pedagógov                  s 

priemerným vekom okolo 30 rokov. Učitelia školy aktívne pracujú aj v mimoškolskej 

činnosti. Pripravujú kultúrne podujatia, organizujú poznávacie zájazdy a výchovno-

vzdelávacie exkurzie.   

Štatutárnym orgánom školy je riaditeľka, ktorú na základe rozhodnutia ustanovila do 

funkcie zriaďovateľka školy. V čase neprítomnosti riaditeľky školy ju zastupujú 

zástupca, ktoré zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces a zároveň je koordinátorom 

Školského vzdelávacieho programu.  

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

kariérového poradenstva, venuje pozornosť problémovým žiakom a koordinuje prácu 

pedagógov so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na škole 

taktiež pracuje poradca pre výchovu k manželstvu a k rodičovstvu, koordinátor 

pre prevenciu drogových závislostí a koordinátor envirometálnej výchovy. 
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Vedenie školy kladie dôraz na spoluprácu a vzájomnú komunikáciu pedagógov. Na 

škole pracujú 3 predmetové komisie pre všeobecnovzdelávacie a odborné 

predmety                      (1. Jazykovedné predmety, 2. Spoločenskovedné predmety 

a telesnú výchovu, 3. Hudobno-teoretické predmety) a 8 predmetových komisií pre 

umelecké predmety (1. Hudobno-dramatické predmety, 2. Spev, 3. Tanec, 4. Hra na 

klavíri a akordeóne; 5. Hra na klavíri (povinný) a korepetície, 6. Hra na strunových a 

sláčikových nástrojoch, 7. Hra na dychových a bicích nástrojoch, 8. Dirigovanie).  

V školskom roku 2017/2018 budeme skvalitňovať priebeh výchovno-vzdelávacieho 

procesu aktívnejším pôsobením Umeleckej rady. Zloženie umeleckej rady: vedúci 

predmetových komisií, zástupca vedenia školy a prizvaní pedagógovia. Úlohou je 

zabezpečovanie a realizácia existujúcich projektov a predkladanie návrhov nových 

projektov, ich vypracovanie a následná koordinácia pri ich uskutočňovaní. Umelecká 

rada si bude podľa potreby prizývať na zasadnutia aj iných členov pedagogického 

zboru. Úlohou ostatných predmetových komisií je spolupráca na skvalitňovaní 

výchovno-vzdelávacieho procesu, hodnotenie a kontrola úrovne a činnosti jednotlivých 

odborov a predovšetkým spoločná príprava a organizovanie verejných podujatí, 

koncertov a pod. 

   

1.6  Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 

 

Vedenie školy koordinuje ďalšie vzdelávanie učiteľov. Vzdelávanie sa týka :  

uvádzania začínajúcich učiteľov do praxe – v spolupráci s riaditeľkou školy a 

predmetovými komisiami,  

prípravy pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými vyučovacími 

prostriedkami, pre prácu s výpočtovou technikou a multimédialnymi pomôckami (IKT),  

udržiavania a zvyšovania odborných kompetencií pedagogických zamestnancov – 

priebežne reagujeme na 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, koordinátori, knihovník, 

projektový manažér a pod.),  
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prípravy pedagogických zamestnancov na výkon činnosti nevyhnutných pre rozvoj 

školského systému – tvorba školských vzdelávacích programov, pedagogických a 

metodických materiálov a pod.  

 

1.7  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia   

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia kvality zameriavame na 3 oblasti: 

 

1. Hodnotenie žiakov. 

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov. 

3. Hodnotenie školy. 

Systémom kontroly a hodnotenia žiakov sa podrobne zaoberá V. kapitola. 

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

 

Na hodnotenie pedagogických zamestnancov používame tieto metódy:  

pozorovanie (hospitácia)  

rozhovor  

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

podujatiach školy - interných i verejných, reprezentácia školy v rámci mesta, okresu, 

republiky i zahraničia, zapojenosť žiakov do predmetových olympiád,)  

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. 

Plán hospitačnej a kontrolnej činnosti je súčasťou plánu práce školy, ktorý je 

každoročne aktualizovaný. 

 

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 
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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 

 

Pozitíva: 

mladá, ideologicky nezaťažená škola; 

ambiciózny kolektív pedagógov;  

kvalifikovanosť pedagógov; 

dobrá počítačová gramotnosť pedagógov;   

spolupráca s kultúrnymi inštitúciám;  

vzájomná spolupráca so SZUŠ PinkHarmonyStudio a SG PinkHarmonyAcademy;  

dobrá dostupnosť školy;   

fungujúce komorné divadlo Jána Mieroslava Pinku; 

vytváranie vhodných podmienok pre vystupovanie a koncertovanie žiakov na 

verejnosti, 

organizácia už tradičných kultúrnych podujatí, 

dobrá spolupráca s MŠ SR v Bratislave, KŠU v Banskej Bystrici. 

 

Negatíva: 

zvyšujúce sa ekonomické náklady; 

malý počet študentov v ročníkoch; 

menšia spolupatričnosť u externých pedagógov; 

rastúca potreba učebných pomôcok (hudobné nástroje, odborná literatúra). 

 

Príležitosti:  

propagácia školy a budovanie imidžu v povedomí širokej verejnosti; 

možnosti spolupráce s rodičmi – získanie 2% podielu z dane;  

možnosť sponzorských rodičovských príspevkov a darov; 

účasť na koncertoch, súťažiach, výstavách, prezentáciách; 

zapájanie sa do projektov; 

záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pre žiakov; 
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nadväzovanie partnerstiev a spolupráce so školami, kultúrnymi inštitúciami, so 

zahraničím za účelom prezentácie školy; 

dalšie vzdelávanie učiteľov a zvyšovanie ich kompetencií pri modernizácii vyučovania; 

výmena pedagogických skúseností; 

rozvíjanie informačného systému slúžiacemu absolventom ZŠ na výber stredných škôl; 

organizovanie workshopov, výchovné koncerty pre SŠ ZŠ, ZUŠ. 

 

Ohrozenia:  

čiastočne Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici; 

neistota finančných prostriedkov zo štátnych zdrojov 

možné novovzniknuté konzervatóriá  

 

1.8  Spolupráca s umeleckými organizáciami, rodičmi a 

inými subjektami 

 

Naša škola spolupracuje s príbuznými organizáciami fungujúcimi v jednotlivých 

regiónoch ako rozhlas, televízia, divadlo, opera. Aktívne komunikujeme s umeleckými 

inštitúciami - Divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene, Slovenská národná galéria vo 

Zvolene, Štátna opera v Banskej Bystrici, Štúdiom tanca a Akadémiou umení 

v Banskej Bystrici, VŠMU v Bratislave. Cenné rady a prínos kvalifikovaných 

profesionálov z hudobnej, hereckej či tanečnej oblasti tak dotvárajú celkovú podobu 

vyučovania umeleckých predmetov. Prostredníctvom kultúrnych podujatí, ktoré sú 

pravidelne organizované našou školou, vytvárame vzťahy s podnikateľskými 

subjektami v regióne, pomocou ktorých získavame sponzorské finančné zdroje, 

potrebné pre zabezpečenie vhodných podmienok pre výučbu. 

Vedenie školy spolupracuje s radou školy, ktorá je zostavená v súlade s platnou 

legislatívou. Má vypracovaný štatút, ktorým sa riadi vo svojej činnosti. Samosprávne 

orgány školy sú pre vedenie školy dobrou spätnou väzbou pri získavaní informácií z 

iných zdrojov ako pedagogickej verejnosti, pomáhajú pri zosúladení požiadaviek a 

potrieb so záujmami žiakov, ich rodičov i verejnosti. Plánované stretnutia rady školy, 

ako aj každoročne aktualizovaný menný zoznam jej členov, je súčasťou Plánu práce 

školy SK PH. 

 

1.9 Charakteristika žiakov 
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Súkromné konzervatórium PH navštevujú prevažne študenti z banskobystrického kraja 

(okresy: Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Veľký Krtíš, Žiar n/ Hronom, Prievidza, 

atď.). Vďaka dobrému menu školy máme študentov aj z ostatných krajov ( Prešovský, 

Bratislavský, Žilinský a i.). Záujem o štúdium na našej škole u študentov podnecuje aj 

činnosť rôznych kultúrnych či divadelných inštitúcií (DJGT Zvolen, Štátna Opera v 

Banskej Bystrici, Štúdio tanca v Banskej Bystrici a i.). 

 

 

Absolvent školy: 

získava vyššie odborné vzdelanie - absolvovaním predmetov umeleckého vzdelávania, 

umelecko-pedagogického vzdelávania, teoretického a všeobecného vzdelávania a je 

pripravený na profesionálne umelecké a umelecko-pedagogické pôsobenie; 

je pripravený na vysokoškolské štúdium; 

je pracovne mobilný, pripravený na celoživotné rozširovanie svojho odborného 

umeleckého a umelecko-pedagogického vzdelávania; 

je pripravený v súlade s medzinárodnými pedagogickými dokumentmi a odborne 

pripravený pre trh práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie. 

 

 Profil absolventa 

 

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

sociálnych a kultúrnych obsahoch najmä súčasného umeleckého, pedagogického a 

vedného vzdelávania. Predstavuje odbornú vzdelanosť, ako komplex znalostí a 

vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií a 

všeobecnú vzdelanosť, ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť 

a dorozumievať sa i porozumieť. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných 

a mimopracovných spoločenských štruktúr. Profil absolventa nadväzuje na spôsobilosti 

získané v priebehu predchádzajúcich stupňov vzdelávania. 

Špecifické spôsobilosti sa formujú na základe odborného i pedagogického pôsobenia, 

osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné 

v životnej praxi a na trhoch práce. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a 

hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu 

vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a 

osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) 

vzdelávania, ale i neformálneho a informálneho vzdelávania sa.  



22 

 

Jednotlivé kľúčové spôsobilosti, či kompetencie sa navzájom prelínajú, prepájajú a 

majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového 

procesu vzdelávania a sebavzdelávania.  

 

 

Kľúčové kompetencie absolventa Súkromného konzervatória PH:  

Absolvent získa spôsobilosť:  

podávať profesionálne umelecké výkony,  

pedagogicky pôsobiť na umeleckých školách,  

študovať na školách univerzitného typu,  

celoživotne sa vzdelávať.  

 

Absolvent vzdelávania na konzervatóriu má na úrovni svojich možností rozvinuté 

tieto kľúčové spôsobilosti: 

umelecky tvoriť, vnímať a chápať kultúru a odborne sa vyjadrovať v umeleckej a 

pedagogicko-umeleckej oblasti: dokáže profesionálne umelecky tvoriť podľa 

hlavného odboru štúdia; dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a 

používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky; uvedomuje si význam umenia a kultúrnej 

komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti; cení si a rešpektuje umenie 

a kultúrne historické tradície; pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu); správa 

sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám; je tolerantný a empatický k 

umeleckým prejavom iných kultúr, 

spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa: dokáže reflektovať proces vlastného učenia 

sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje 

rôzne stratégie učenia sa; dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich 

spracovať a prakticky využívať; uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa 

ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja; kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti, 

sociálne komunikačné spôsobilosti: dokáže využívať všetky dostupné formy 

komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní; informácií rôzneho typu, jeho ústny a 

písomný prejav je adekvátny situácii a účelu uplatnenia; efektívne využíva dostupné 

informačno-komunikačné technológie; vie prezentovať sám seba a výsledky svojej 

práce na verejnosti, používa odborný jazyk; dokáže primerane komunikovať v 

materinskom a v dvoch cudzích jazykoch; chápe význam a uplatňuje formy takých 

komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na 

vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti, 

spôsobilosť riešiť problémy: uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy 

založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení; je otvorený (pri riešení 
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problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje 

argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov; poznáva pri jednotlivých 

riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika; 

dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty, 

spôsobilosti občianske: uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel 

národného kultúrneho dedičstva; vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so 

záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti; uvedomuje si svoje práva v kontexte so 

zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam; je otvorený kultúrnej a etnickej 

rôznorodosti; zainteresovane sleduje, posudzuje a aktívne podporuje udržateľnosť 

kvality životného prostredia, 

spôsobilosti sociálne a personálne: reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť; na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so 

svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami; efektívne spolupracuje v 

skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri 

dosahovaní spoločných cieľov; dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného 

správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných 

vzťahoch, 

spôsobilosti pracovné: dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné 

záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich 

cieľov; je flexibilný a schopný posudzovať, prijať a zvládať inovatívne zmeny; chápe 

princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní a uplatnení; dokáže 

získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

spôsobilosti uplatňovať základ matematického myslenia a základné 

schopnostipoznávať v oblasti vedy a techniky: používa aplikované matematické 

myslenie na riešenie teoretickej problematiky v umení, praktických problémov 

umeleckého prejavu; používa aplikované matematické modely logického a 

priestorového myslenia pri teoretickom i umeleckom rozbore diela, pri výstavbe vlastnej 

interpretácie a prezentácie diela, 

spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií: kriticky 

používa technológie informačnej spoločnosti pri vyučovaní a učení sa, vo voľnom čase 

a na komunikáciu, používa počítač na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, 

prezentáciu a výmenu informácií a na komunikáciu a účasť v spolupracujúcich sieťach 

prostredníctvom internetu, rozumie a používa primerane zložité postupy a algoritmy,; 

uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom; rozumie príležitostiam a 

možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a inej digitálnej komunikácie; 

dokáže variabilne používať informačné technológie v umení, 
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spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: je schopný inovovať 

zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom 

dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci profesionálnej, ale i sociálnej sfére života.  

 

1.10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov 

 

Pri hodnotení a klasifikácii prospechu žiaka sa postupuje podľa § 55 zákona č. 

245/2008 o výchove a vzdelávaní a podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Pri určovaní stupňa prospechu 

v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa zohľadňuje aj kvalita 

práce a učebné výsledky, ktoré dosiahol žiak počas celého klasifikačného obdobia. 

Riaditeľ strednej školy zabezpečuje, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka 

mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca. 

       

 Hodnotenie a klasifikácia 

 

Kolektívne predmety (všeobecno – vzdelávacie a odborné skupinové predmety) 

sú hodnotené podľa § 55 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a Metodického 

pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 

Individuálne predmety – učiteľ hodnotí podľa § 55 zákona č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní a Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

stredných škôl. Učiteľ hodnotí minimálne 1 x mesačne výsledky individuálnej práce 

žiaka (kritériom hodnotenia je zvládnutie učiva obsiahnutého v daných tematických 

plánoch), samostatne hodnotí interpretačné výkony žiaka na interných a verejných 

školských koncertoch. 

V hlavnom predmete je  podľa § 11 vyhlášky č. 282/2009 o stredných školách žiak 

povinný vykonať predmetové komisionálne skúšky na konci prvého a druhého polroka. 

Žiak klasifikovaný predovšetkým na základe odvedeného umeleckého interpretačného 

výkonu – priebežný prospech, ktorým vyučujúci hodnotil prácu študenta počas daného 

obdobia môže skúšobná komisia pri klasifikácii žiaka brať do úvahy a v prípade 

súhlasu väčšiny členov komisie upraviť výsledný prospech o jeden klasifikačný stupeň. 

Výsledok komisionálnej skúšky zverejní predseda komisie v deň konania skúšky. Tento 

výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.  

Podmienkou klasifikácie žiaka z hlavného odborného predmetu v 2. – 6. ročníku je 

absolvovanie  vystúpenia koncertného charakteru na školskom  internom, alebo 

verejnom koncerte minimálne 1x v danom klasifikačnom období. 

Mimo riadneho termínu predmetových skúšok môže byť žiak klasifikovaný: 
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a)  v prípade náhradného termínu komisionálnej skúšok z dôvodu:  

preloženia skúšok z vážnych najmä zdravotných problémov na základe riaditeľom 

schválenej písomnej žiadosti rodiča, alebo plnoletého žiaka; podanej najneskôr tri dni 

pred riadnym termínom skúšok; 

prípravy alebo účasti na súťaži, resp. inej forme významnej reprezentácie školy na 

základe žiadosti učiteľa hlavného predmetu posúdenej v umeleckej rade a schválenej 

riaditeľom školy; 

b)   ak sa žiak zúčastnil výberových prehrávok (skúšok) na súťaž pred odbornou 

komisiou a na celoštátnej súťaži získal 1. miesto, resp. 1. – 3. miesto  na 

medzinárodnej súťaži a priemerný prospech z hlavného predmetu v príslušnom  

polroku nemá horší ako 1,5 – v takom prípade  je z hlavného predmetu   klasifikovaný 

stupňom výborný. 

 

V prípade, že nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne, alebo má 

žiak, zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie, škola postupuje podľa 

zákona č. 245/2008.  

 

 Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka 

 

Podkladom pre hodnotenie študijných výsledkov žiakov v hlavnom odbore štúdia alebo 

hlavných odboroch štúdia a v ostatných praktických odborných predmetoch sú 

komisionálne skúšky a všetky umelecké produkcie, ktoré sa konajú pred skúšobnými 

komisiami, vymenovanými riaditeľom školy. Komisionálne skúšky sa konajú na konci 

každého polroka a na konci školského roka v rozsahu určenom učebnými osnovami 

v súlade s vyhláškou č. 282/2009. 

 Rozdielová skúška na konzervatóriu slúži na overenie stupňa rozvoja umeleckých 

schopností a odbornej teoretickej pripravenosti. Rozdielovou skúškou sa zisťuje stupeň 

rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti pri návrate na 

štúdium, po prerušení štúdia, pri prestupe z inej školy alebo pri zmene študijného 

odborua je vykonávaná v súlade s § 11 ods. 2 vyhlášky č. 282/2009  

Žiak konzervatória sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky, ktorej 

režim je komplexne upravený v § 57 zákona č. 245/2008 a to v nasledujúcich 

prípadoch: 

pri skúškach z hlavného odboru štúdia a pri ostatných praktických skúškach, 

keď koná rozdielovú skúšku; 

keď je skúšaný v náhradnom termíne; 
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keď žiak alebo zákonný zástupca požiada alebo zástupca zariadenia o preskúšanie 

žiaka alebo keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa konzervatória; 

keď žiak študuje podľa individuálneho študijného plánu; 

keď žiak koná opravné skúšky; 

 

 Organizácia prijímacieho konania 

 

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

talentovej skúšky. Žiaci, ktorí talentovej skúške nevyhovejú, nepokračujú v ďalšom 

prijímacom konaní. Maximálny počet dosiahnutých bodov je 30, kritérium na 

úspešné vykonanie skúšky je 15 bodov. Vo všetkých študijných odboroch (spev, 

hudba, tanec aj hudobno-dramatické umenie) je okrem skúšky praktických zručností 

súčasťou prijímacieho konania aj test špeciálnych umeleckých vedomostí a zručností.  

V študijnom odbore Tanec je podmienkou účasti na talentových skúškach písomné 

stanovisko lekára - ortopéda s popisom stavu chrbtice, bedrových kĺbov a chodidiel, 

ako aj správa obvodného lekára o celkovom zdravotnom stave žiaka z hľadiska jeho 

možnej profesie výkonného tanečníka.  

V študijnom odbore Spev a HDU je podmienkou účasti na talentových skúškach 

písomné stanovisko lekára - foniatra s popisom stavu hlasového aparátu uchádzača 

o štúdium. 

V ostatných študijných odboroch sa vyžaduje stanovisko obvodného lekára 

o spôsobilosti štúdia na škole. 

Vedenie školy si v prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov 

v jednotlivých odboroch a študijných zameraniach napr. z dôvodu nízkeho počtu 

prihlásených uchádzačov, alebo nesplnenia kritérií prijímacích skúšok, vyhradzuje 

právo, že prijímacia komisia posúdi, v ktorom zameraní zvýši predpokladaný počet 

prijatých uchádzačov, alebo rozhodne o vykonaní 2. kola prijímacích skúšok. 

Podmienky, ako aj dátumy talentových prijímacích skúšok sú priebežne aktualizované 

na webovej stránke školy, ako aj písomne zaslané uchádzačom o štúdiu na SK PHA. 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania školského 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu skúšku upravenú. 

 

Ukončovanie štúdia. Organizácia maturitnej  a absolventskej skúšky. 

          Vzdelávanie v 1. – 4. ročníku konzervatória ISCED 3A – vyššie sekundárne 

vzdelávanie je ukončované maturitnou skúškou. Vzdelávanie v 5. – 6. ročníku 

konzervatória ISCED 5B – vyššie odborné /terciárne/ vzdelávanie je ukončované 

absolventskou skúškou.   
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          Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2017/2018 upravuje zákon č. 

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

niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva SR č. 209/2011, ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, 

vyhláška Ministerstva školstva SR č. 208/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 

319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. 

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM) a prebieha 

v súlade s § 76 zákona č. 245/2008 a § 4 – 8 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 

209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na 

stredných školách. 

 Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka; prebieha 

v súlade s § 76 zákona č. 245/2008 a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 

209/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na 

stredných školách. 

 

Skladba predmetov maturitnej skúšky na konzervatóriu: 

Slovenský jazyk a literatúra 

Cudzí jazyk 

Teoretická časť odbornej zložky ( viď časti ŠKVP podľa študijných odborov) 

Praktická časť odbornej zložky ( viď časti ŠKVP podľa študijných odborov) 

 

Organizáciu absolventských skúšok v školskom roku 2017/20187 upravuje zákon č. 

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

niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva SR č. 209/2011, ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.  

 

Absolventská skúška obsahuje: 

absolventský výkon, 

vypracovanie záverečnej absolventskej práce, 

teoretická časť odbornej zložky: obhajoba záverečnej absolventskej práce pred 

komisiou, pedagogický výstup,  skúšku z pedagogiky a psychológie. 

Súčasťou záverečných skúšok absolventov je absolventský praktický výkon z hlavného 

predmetu štúdia. Absolventom, ktorí boli na polročných skúškach z hlavného predmetu 

a na prehrávkach k absolventskému koncertu (ktoré sa konajú pred odbornou komisiou 

vždy do konca apríla) hodnotení známkou výborný, alebo chválitebný, umožní škola 

absolvovať na školskom verejnom absolventskom koncerte, ostatní absolventi 

absolvujú záverečný praktický výstup v rámci školských interných koncertov.  
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Podrobnosti hodnotenia a klasifikácia maturitnej skúšky a absolventskej 

skúšky. 

 

Klasifikácia a hodnotenie ukončovania štúdia prebieha v súlade s § 86 a 87 zákona č. 

245/2008 Z. z.; vyhláška Ministerstva školstva SR č. 209/2011, ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách. 

 

Základné podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné 

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov 

umožní vytvoriť kvalitatívne nové prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si 

vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú 

u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Žiaci so ŠVVP sú integrálnou súčasťou mladej populácie a tiež majú právo podľa 

svojich záujmov a schopností dosiahnuť stredoškolské vzdelanie na rôznych typoch 

stredných škôl. 

Naša škola je otvorená pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a bude vytvárať priestor pre rozvíjanie osobnosti každého žiaka.                  

V spolupráci s výchovným poradcom sa venujeme žiakom so špeciálnymi výchovno–

vzdelávacími potrebami. 

V súčasnosti naša škola vzdeláva žiakov so špeciálnymi - vvýchovno vzdelávacími 

potrebami, ktorí sú evidovaní ako integrovaní. Na základe odporúčaní psychológa a so 

súhlasom rodičov sa týmto žiakom poskytuje individuálny prístup  v predmetoch, v 

ktorých sa odporúčajú úľavy, ako aj primeraný prístup pri hodnotení a klasifikácii. Títo 

žiaci majú vypracovaný individuálny vzdelávací program. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa môžu vzdelávať v bežných 

stredných školách v súlade s platnou legislatívou a v súlade so ŠVP ISCED 3 – vyššie 

sekundárne vzdelávanie, resp. ISCED 5B – terciárne vzdelávanie. 

Škola od  škol. roku 2012/2013 začala s integráciou žiakov so zdravotným 

znevýhodnením a vytvorila im podmienky na vzdelávanie a to vytvorením 

individuálnych učebných plánov a individuálnym prístupom vyučujúcich k týmto žiakom 

v spolupráci s výchovným poradcom. Do triedy môžeme aj naďalej zaraďovať 

zdravotne postihnutých žiakov, ak ich postihnutie nie je kontraindikáciou na prijatie. 
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Základným predpokladom vzdelávania žiaka so zdravotným postihnutím na našej škole 

je dôkladné poznanie (identifikácia) jeho špeciálnych výchovno–vzdelávacích potrieb 

na základe komplexnej diagnostiky a zodpovedajúce vytvorenie vzdelávacích 

podmienok. 

Naša škola poskytuje vzdelávanie žiakom formou individuálnej integrácie, pri ktorej sú 

žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaraďovaní do tried a 

výchovných skupín s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý vychádza z diagnostiky a doporučení PPP a 

vzdelávacieho obsahu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené 

ich potrebám. 

Každému žiakovi so zdravotným postihnutím je v procese vyučovania poskytnutý 

špeciálny prístup, a to v individuálnej miere zodpovedajúcej druhu a stupňu postihnutia, 

úrovni schopností a rozvoja osobnosti. 

Na škole pôsobí výchovný poradca, koordinátor so zameraním na prevenciu sociálno – 

patologických javov. Spolupráca s rodičmi je taktiež na dobrej úrovni. Rodičia sú 

informovaní o dianí na škole na rodičovských združeniach, na individuálnych 

stretnutiach s triednymi profesormi a výchovným poradcom. 

Kompenzačné pomôcky môže škola zabezpečiť podľa potrieb žiaka (poskytnutie 

vytlačených poznámok namiesto diktovania, odovzdávanie slohových prác 

spracovaných na počítači a pod). 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a  

vzdelávaní 

 

Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, 

dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na 

lekára, či iných špecialistov. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia 

alkoholu, používanie drog a iných toxických či škodlivých látok v škole a jej okolí, 

výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov, 

a tiež pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti. Škola zabezpečila štruktúru 

pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov tak, aby zamedzila všetkým hrozbám 

v súvislosti s ochranou zdravia a bezpečnosti, na čo nadväzuje aj režim vyučovania. 

Prostredie tried (učební) a ostatných priestorov školy rešpektuje platné normy - 

odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie 

priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Okrem zabezpečenia 

technického, škola dbá na pravidelné poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
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práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a 

odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. 

 

Podmienky na zaistenie BOZP 

 

Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZ a PO žiakov:  

Žiaci sú na začiatku školského roka oboznámení so základnými predpismi o BOZ 

a PO, o čom je vyhotovený záznam do triednej knihy. Odborný materiál je 

neoddeliteľnou prílohou triednej knihy. 

Technicko – organizačné opatrenia: 

Za účelom bezpečnej prevádzky technických zariadení a predchádzania úrazom 

a požiarom škola zabezpečuje podľa harmonogramu odborné kontroly, prehliadky 

a skúšky všetkých technických zariadení v termínoch podľa platných zákonov, 

vyhlášok a nariadení. 

V oblasti manažmentu rizík je: 

vypracované komplexné vyhodnotenie rizík spolu s opatreniami na ich elimináciu pre 

všetky činnosti vykonávané zamestnancami a žiakmi. 

Školská úrazovosť: 

je podrobne riešená v Smernici č.10/2006 o postupe pri vzniku úrazu na pracovisku 

podľa č. 124/206 Z.z. o bezpečnosti pri práci a vyhlášky č. 461/2003 Z.z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov. Všetci žiaci sú poistení pre prípad školského 

úrazu v zmluvnej poisťovni: č. poistnej zmluvy: 1103309272. 

SK PHA má vypracované  prevádzkové poriadky pre školu, schválené Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva. 

Oblasť kontroly:  

V oblasti kontroly sa vykonávajú pravidelné ročné previerky stavu BOZ a PO pracovísk 

a prijímajú sa opatrenia na odstránenie nedostatkov. 

Oblasť ochrany zdravia: 

Vnútorný poriadok školy zakazuje  fajčenie vo všetkých priestoroch školy, triedni 

učitelia  sú vyškolení o poskytovaní prvej predlekárskej pomoci. 

 

1.11      Charakteristika vzdelávacích oblastí 

 

Umenie a kultúra 

 

Vzdelávacia oblasť umenie a kultúra je najdôležitejšou oblasťou vzdelávania na 

konzervatóriu. V hlavnom odbore štúdia, alebo hlavných odboroch štúdia sa žiak 
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vzdeláva umelecky a umelecko-pedagogicky, naučí sa tvorivo uplatniť vedomosti a 

skúsenosti získané štúdiom všetkých predmetov kompletného vzdelávacieho programu 

vo svojom individuálnom umeleckom prejave a vo svojej pedagogicko-umeleckej práci. 

Hlavné odbory štúdia a predmety jednotlivých vzdelávacích programov sú koncipované 

ako súvislé 6 ročné štúdium. Dôležitý je individuálny prístup pedagóga ku každému 

žiakovi podľa jeho osobnostných daností, miery jeho talentu, stupňa jeho technickej a 

umeleckej vyspelosti.  

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. Učí sa rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať a 

verbalizovať svoje estetické zážitky vnímania a tvorby 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 kultúrnom dedičstve. 

Súčasťou oblasti je rozvoj zodpovedných a samostatných postojov k súčasnej kultúrnej 

ponuke, k móde a k subkultúram, rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k mediálnej 

produkcii a k iným súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne 

kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr. 

Rozvíja sa poznanie žiaka o zákonitostiach etiky, schopnosť komunikovať a správať sa 

na základe pravidiel etikety. Pri realizácii tejto oblasti vzdelávania v praxi sa využíva 

metóda kombinácie skúsenosti postavená na osobnom zážitku s aktívnou aplikáciou 

poznatkov, až po ďalší rozvoj v tejto oblasti. 

 

Výsledkom vzdelávacieho procesu by mal byť žiak, ktorý vie:  

profesionálne umelecky a umelecko-pedagogicky tvoriť, 

profesionálne hodnotiť umelecké dielo, 

mať povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíjať vlastné kultúrno-historické vedomie, 

rozvíjať kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť, 

získať schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií 

prostredníctvom rôznych médií, vrátane hudobných umení, scénických umení, 

písaného a hovoreného slova, výtvarných prostriedkov, elektronických médií, 

využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, 
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rozlišovať rôzne súčasti kultúry a rozumieť ich úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti, 

rozlišovať hlavné umelecké druhy, 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, 

chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok, 

porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe, 

zaujímať sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamovať sa s 

kultúrou iných národov a regiónov, 

získavať informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom 

dedičstve, vedieť ich spracovať a kriticky vyhodnocovať, 

získať vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície, 

vážiť si celosvetové kultúrne dedičstvo, kultúrne a umelecké hodnoty rôznych 

svetových kultúr, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr, 

poznať zákonitosti etiky, vedieť kultúrne komunikovať na základe pravidiel etikety, 

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

uplatňovať kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym 

procesom, 

mať základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr. 

 

 

Jazyk a komunikácia 

 

Vzdelávacia oblasť 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. Vzdelávacia oblasť 

Jazyk a komunikácia má významné postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Kvalitná úroveň jazykovej kultúry je základným znakom všeobecnej vyspelosti 

absolventov základných a stredných škôl.  

Základnou charakteristikou uvedenej vzdelávacej oblasti je nielen súhrn jazykových 

kompetencií, ale rozvíja aj kľúčové kompetencie tak, 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 
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a študovať doma alebo 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.  

 

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

komunikačných 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, schopnosť 

argumentovať ap. 

V  literárnej zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra sa zmenilo tematické 

usporiadanie predmetu na stredných školách, v rámci ktorého sa opustila  

literárnohistorická štruktúra. Namiesto faktografickej orientácie je obsah zameraný na 

analyticko-interpretačné činnosti. Obsah literárnej výchovy sa 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. 

 

V prvom cudzom jazyku učiaci sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na 

hodinách cudzieho jazyka, ale i  prostredníctvom všetkých dostupných médií (v rámci 

samoštúdia) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. 

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.  

 

V odbornom cudzom jazyku 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.  
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Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti 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 vzdelávať sa 

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, 

zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov, 

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, 

nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským 

zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia 

vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických 

cítení a vnímaní, 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. 

 

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:  
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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.  

 

 

 Človek a príroda 

 

Základnou charakteristikou vzdelávacej oblasti na konzervatóriu je hľadanie súvislostí 

medzi človekom – jeho hracím aparátom a realizáciou umeleckého diela. Túto oblasť 

zabezpečuje predmet fyziológia a hygiena hracieho, hlasového a pohybového 

aparátu. Žiak sa učí používať hrací/hlasový/pohybový aparát, osvojuje si princípy 

kontaktu s hudobným nástrojom a nadobúda efektívne pohybové návyky podmieňujúce 

kvalitný umelecký prejav s prihliadnutím na požiadavku celoživotného vzdelávania a 

využívanie hracieho aparátu zdravotne nezávadným spôsobom. Poznať zákonitosti 

súčinnosti zložiek svojho pohybového aparátu a anatómie svojho tela, vedome a 

zdravo tieto dispozície využívať vo svojej profesionálnej umeleckej a pedagogickej 

praxi. Naučiť žiaka poznať jeho individuálne anatomické danosti, nájsť individuálne 

riešenia a zdravé opatrenia pri používaní fyziologického aparátu. Naučiť žiaka zvládať 

náročné psychické situácie pri štúdiu a pri interpretácii, zvládnuť trému. Získať 

vedomosti, skúsenosti a schopnosti anatómie, fyziológie, neurológie, psychológie a 

nových progresívnych spôsobov spevu a hry na nástroji. 

 

 Človek a spoločnosť 

 

Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, občianska 

náuka, dejiny hudby, dejiny divadla, dejiny tanca a baletu, dejiny a literatúra 

hlavného odboru štúdia, psychológia, pedagogika, pedagogicko-umelecké 

predmety. 

 

Hlavnou funkciou vzdelávacej oblasti je naučiť žiakov základy histórie umenia, 

pochopiť spoločenské súvislosti vývoja umenia a správne včlenenie našich dejín do 

svetového kontextu. V jednotlivých obdobiach poukázať na vzájomné vplyvy ostatných 

druhov umenia, širšej dobovej súvislosti a špecifikácie národných umeleckých kultúr a 

umeleckých prúdov a smerov, zvlášť tých, ktoré zasiahli divadlo, operu a hudbu. 
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Podrobne sa zaoberá významnými dramatikmi, skladateľmi a interpretmi a hlavnú 

pozornosť venuje umeleckej praxi a osvetľuje vznik a formovanie moderného umenia, 

jeho spoločenský význam, živé tradície, z ktorých čerpá i naša súčasnosť. Predmet 

dejiny divadla/dejiny hudby je v úzkej súvislosti s výučbou slovenskej a svetovej 

literatúry, dejín hudby a teoreticky anticipuje ďalší maturitný predmet – rozbor drámy 

(sčasti je výučba rozboru na výučbu dejín viazaná ako príklady k jednotlivým 

obdobiam). Predmet dejiny divadla položí základy pre vyššie odborné vzdelávanie v 

predmete estetika dramatického umenia, estetika, estetický seminár, 

interpretačný seminár. 

Významný predmet tejto oblasti je pedagogika, ktorý poskytuje žiakom konzervatória 

odborné vedomosti, potrebné k získaniu pedagogickej kvalifikácie a spôsobilosti. 

Cieľom pedagogiky je oboznámiť žiakov s pedagogickými pojmami, pravidlami, 

zákonitosťami, metódami, poukázať na výchovu v širších historických a kultúrnych 

súvislostiach a na význam umeleckej a estetickej výchovy v súčasnosti. Žiaci sa 

postupne učia rozvíjať schopnosť poznatky uvádzať do súvislostí, pedagogicky myslieť, 

vytvárať si vzťah k učiteľskému povolaniu, zmyslu a zodpovednosti učiteľskej práce, 

rozvíjať záujem o ďalšie vzdelávanie a rozvoj vlastnej osobnosti. 

Predmet pedagogika hlavného odboru štúdia je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

vzdelávacej oblasti. Vedie k osvojovaniu si správnych pedagogických 

a metodologických postupov, ktoré sa žiaci naučia aplikovať pri pedagogicko-

umeleckých činnostiach. Umelecká pedagogika pracuje na princípoch pedagogiky 

individuálneho spôsobu vzdelávania, pri jej tvorbe pedagóg rešpektuje individualitu 

každého žiaka, jeho talentové predpoklady, fyziologické dispozície a predpoklad ich 

rozvoja, vek, schopnosť chápania a reagovania na nové poznatky a im podriaďuje 

výber metodických postupov. Pre každého žiaka pripraví učiteľ individuálny plán 

rozvoja, individuálne pedagogické postupy. Pedagogika hlavného študijného odboru sa 

ako špecifický predmet nachádza iba na umeleckých školách konzervatoriálneho typu 

a tvorí jeden z pilierov umeleckej pedagogiky. Žiak konzervatória sa pri tvorbe 

umeleckého diela učí zaznamenávať a plniť požiadavky svojho učiteľa v ucelenej 

podobe a v detailoch nácviku emocionálnych, intelektuálnych a pohybových zručností. 

Tie sú potom vzorom pri vlastnej pedagogicko-umeleckej činnosti. 

 

Výchova a vzdelávanie v oblasti Človek a spoločnosť je zameraná na vytváranie 

kľúčových kompetencií tým, že žiakov vedie k: 

komplexnej znalosti dejín umenia hlavného odboru/hlavných odborov štúdia 

k špecifickému použitiu vedomostí, schopností a zručností získaných v pedagogicko - 

umeleckých predmetoch vo vlastnej pedagogickej práci, 

osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia, 
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rešpektovaniu hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov, 

úcte k vlastnému národu i k iným národom, národnostiam, náboženským tradíciám, 

pochopeniu historickej orientácie, 

získavaniu zručností poznávať a kriticky hodnotiť historický materiál, 

získavaniu historických vedomostí z národných a svetových dejín, 

pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí, 

rozvíjaniu zručností spracúvaním projektov, 

zvládnutia bežných situácií v osobnom i občianskom živote, 

nachádzaniu vlastného miesta a úlohy 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. 

 

  

Matematika a práca s informáciami 

 

Táto oblasť zahŕňa učebné predmety sluchová analýza, umelecko-teoretické 

predmety, rozbor umeleckých diel, hra /spev z notového zápisu bez prípravy, 

inštrumentácia a aranžovanie skladieb, štúdiové technológie, elektroakustická a 

scénická kompozícia. Predmety na konzervatóriu sú zamerané aj na rozvoj 

aplikovanej matematickej kompetencie. 

Predmet Informatika rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti zo základnej školy, buduje 

základy informatiky ako vedeckej disciplíny. 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. 
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Predmet Informatika v umení na konzervatóriu rozvíja špecifické odborné 

kompetencie žiaka v používaní moderných technológií, v používaní aplikovanej 

informatiky ako umeleckej disciplíny. 

 

 Zdravie a pohyb 

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 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 výchovy, športovej činnosti a 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 sa žiaci oboznamujú so zásadami úpravy zdravotných porúch. 

Žiak si uvedomí kvalitu pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, 

rozhodne sa pri výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich 

prevencii.  

Takto získaný komplex predmetových a kľúčových kompetencií spolu s osvojenými 

telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal stať v konečnom dôsledku 

súčasťou jeho životného štýlu a postojom k 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. 

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, z telesnej výchovy a zo športu, 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 je, aby žiaci:  
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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. 

 

Vzdelávanie v predmetoch javiskový pohyb, pohybová výchova a pantomíma učí 

žiaka k zdravému pohybu pri vykonávaní umeleckej práce, pohybovo zvládnuť 

rozmanité hudobné a dramatické úlohy, získať správne držanie tela, koordinovanú a 

kultivovanú formu pohybu a potrebnú silu a pružnosť, pohybovo reagovať na tempo, 

rytmus, dynamiku a bezpečne sa orientovať v priestore. Súčasťou pohybovej výchovy 

je i výučba základov klasického tanca, základných tanečných krokov a foriem 

historických tancov 15.-19. storočia, charakteristických ľudových tancov našich a 

cudzích národov i základy moderného tanečného prejavu a pantomímy. 

 

 Človek a hodnoty 

 

Cieľom obsahu vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou hodnotovou 

orientáciou, u 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 
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podporuje pochopenie a prijatie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, 

ktoré je s nimi v súlade.  

Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby si uvedomovali vlastnú jedinečnosť 

a svoje práva a dokázali v budúcnosti prispieť k vytváraniu harmonických a stabilných 

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

národmi.  

Etická výchova, ktorá je súčasťou oblasti sa prvom rade zameriava na výchovu k 

prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov, 

zároveň prispieva aj k rozvoju sociálnych zručností, akými sú otvorená komunikácia, 

empatia, pozitívne hodnotenie iných aprobácií, podporuje mentálnu hygienu a podieľa 

sa na prevencii porúch správania a učenia.  

Náboženská výchova vedie žiaka k poznávaniu kresťanského vnímania sveta a 

hodnôt. Odborný predmet Liturgika poskytuje žiakom vedomosti o posvätných 

obradoch z hľadiska teologického, historického, pastoračného, právneho a hudobného 

tak, aby vnútorne pochopili samotnú podstatu obradov ako celok i ako ich jednotlivé 

časti. Formuje umeleckú osobnosť žiaka v liturgickom duchu a pripravuje ho na 

samostatné a tvorivé zvládnutie hudobnej stránky bohoslužieb a na pomocnú 

pastoračnú prácu vo farnosti. 

 

Človek a svet práce 

 

Cieľom obsahu vzdelávacej oblasti je pripraviť žiaka konzervatória na profesionálnu 

prácu umelca a pedagóga umenia. Žiaci sa vzdelávajú a získavajú praktické 

skúsenosti v predmetoch umelecká prax, pedagogicko-umelecká prax, zborový 

spev, komorná hra, hra v súbore, hra v orchestri, prax v klavírnom sprievode, 

prax v organovom sprievode, náuka o organe, výroba a úprava plátkov a 

strojčekov, ladenie.  

Samostatná, každodenná niekoľkohodinová umelecká príprava /“cvičenie“/ je 

nevyhnutným predpokladom štúdia na konzervatóriu a bez nej je rozvoj osobných 

predpokladov žiaka vylúčený. Pri „cvičení” ide o systematické komplexné rozvíjanie 

schopností a zautomatizovanie pohybov. Táto činnosť musí byť v súlade s neustálou 

sluchovou kontrolou a koncentráciou. Nie je to len niekoľkohodinový každodenný 

„tréning” telesného aparátu zapojeného do umeleckej tvorby, ale aj náročná duševná 

činnosť pri hľadaní umeleckého obsahu a jeho vyjadrenia. Ten musí spĺňať zmyslovú, 

racionálnu i emocionálnu predstavu o podobe umeleckého diela. Je to už oblasť 

tvorivej umeleckej práce, na ktorú sa najmä vo vyššom odbornom vzdelávaní u žiakov 

konzervatória kladie veľký dôraz. 
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Prierezové témy 

 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa vyučujú v 

predmetoch: pedagogický seminár, interpretačný seminár, estetický seminár, 

diplomový seminár, ktoré sa prelínajú cez všetky vzdelávacie oblasti a sú 

integrovanou súčasťou vzdelávacieho programu. 

 

2. CHARAKTERISTIKA VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH 

PREDMETOV 

 

2.1 Slovenský jazyk a literatúra 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby Spolu 357 vyučovacích hodín. 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

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 
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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). 
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 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.  

 

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. 

 

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. 
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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 
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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.            
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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 

slovenský jazyk a literatúra na 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 
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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 slovenský jazyk 

a literatúra 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.  

 

Tvorivé písanie 

 Je jednou z kľúčových kompetencií, na ktoré sa predmet slovenský jazyk 

a literatúra zameriava a ktoré v podstatnej miere rozvíja. Ide pritom o typ tvorivého 

vyučovania prostredníctvom súboru motivačných a príťažlivých činností s využitím 

skúseností, uplatnením obrazotvornosti, pozornosti a emocionálneho precítenia žiaka, 

ktorý skúma vlastné tvorivé možnosti a rozvíja vlastnú sebareflexiu.  

 Zároveň slúži ako prostriedok rozvoja komunikačných zručností 

prostredníctvom aktivít, ktoré v dynamickom interaktívnom procese a v prirodzenom 

kontexte motivujú k hre a originálnej manipulácii s jazykovým materiálom, 

k odhaľovaniu bohatstva jazyka a produkcii kratších textov poetického a naratívneho 

charakteru.  

 Rozvíjanie tvorivého písania formuje bežného čitateľa z percipienta na 

spolutvorcu textu, čím je využívaný jeho individuálny skúsenostný komplex, umelecko-

poetické cítenie a imaginácia. Zároveň je možné posilňovať medzipredmetové vzťahy 

a zvyšovať záujem o kultúru a kultúrnu identitu svojho národa. 

 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu do ročníkov 

 

Slovenský jazyk 

Učenie sa 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 

Významová/lexikálna rovina jazyka 

Tvarová/morfologická rovina jazyka 
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Skladobná/syntaktická rovina jazyka 

Sloh 

Jazykoveda 

Jazyk a reč 

Práca s informáciami 

Jazyková kultúra 

Komunikácia 

Tvorivé písanie 

 

Literatúra 

Epická poézia 

Lyrická poézia   

metrika 

štylizácia 

druhy lyriky 

voľný verš 

čistá lyrika 

asociatívny text 

systemizácia 

 

Krátka epická próza 

poviedka 

novela 

nespoľahlivý rozprávač 

 

Veľká epická próza 

román 

druhy románu 

reťazový kompozičný postup 

netradičná epická próza – prúd autorovho vedomia 

retrospektívny kompozičný postup 

súčasná veľká epická próza – postmoderna 

 

Dramatická literatúra 

všeobecné otázky dramatickej literatúry 

komická dráma 

tragická dráma 

absurdná dráma 
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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 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov je súčasťou učebných osnov predmetu (pozri nižšie). 

 

Požiadavky na výstup 

     Požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov predmetu (viď nižšie). 

 

Metódy a formy práce  

      Primárne je pri výučbe predmetu slovenský jazyk a literatúra 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). 

       Vzhľadom na reformu obsahu vzdelávania slovenského jazyka a literatúry 

zohrávajú dôležitú úlohu aj metódy tvorivé, ktoré sú aplikované na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry pri tvorivom písaní ako motivačný a autoreflexívny 

element. Zároveň ich prostredníctvom žiaci získavajú potrebné zručnosti, ktorými 

rozvíjajú nielen svoju komunikačnú spôsobilosť, ale aj schopnosť samostatnej tvorby 

textu (vecného a umeleckého). 

      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 
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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  

Exkurzia  

 

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: 
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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  
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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. 
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 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.).  

  

 

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. 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 

 

Predmet:  

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV TEMATICKÉHO 

CELKU 

Témy  

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

UČENIE SA 

 

4 

  

Žiak: 

 

 

 

 

Chcem sa správne učiť 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

učebný štýl 

faktory ovplyvňujúce učenie sa 

efektívne zapamätávanie 

kontrola plnenia plánu 

 

 

 

Samostatne sa učí a zaujíma sa o podnety na učenie z rôznych 

zdrojov, pozná svoj učebný štýl. Dokáže efektívne čítať, pričom 

prečítaný text stručne interpretuje. Vie vytvoriť jednoduchý plán 

svojej činnosti, postupovať podľa neho a kontrolovať ho. Je 

schopný klásť zvedavé otázky pri plánovaní svojej činnosti. 

 

JAZYK A REČ 

 

 

5 

  

 

Žiak: 

 

 

Jazyk a reč 

 

 

2 

 

 jazyk, jazykový znak, jazykový systém 

 reč 

 funkcia jazyka 

 

 

 

Ovláda teóriu jazykového znaku, pozná systém jazyka a chápe 

základné rozdiely medzi jazykom a jeho konkrétnou realizáciou 

prostredníctvom reči. 
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Spisovný jazyk a nárečia 

 

 

3 

 

spisovný jazyk 

 nárečie 

 

 

 

JAZYKOVEDA 

 

1 

  

Žiak: 

 

Jazyk a moderná jazykoveda 

 

1 

 

fonetika a fonológia 

 lexikológia 

 morfológia 

syntax 

Pozná všetky jazykovedné disciplíny a predmet ich výskumu. 

Dokáže formulovať základnú obsahovú náplň týchto vedných 

odborov.  

 

SLOH 

 

8 

  

Žiak: 

 

Štylistika 

Administratívny štýl 

Hovorový štýl 

 

 

8 

štylistika 

 štýlotvorné činitele 

 funkčný jazykový štýl 

slohotvorný proces 

 slohové postupy 

 slohové útvary – žiadosť, dotazník, objednávka, 

potvrdenie, informačný leták, predtlače – 

zápisnica, splnomocnenie 

 analýza textu – obsah textu, forma textu, autorský 

zámer 

 kľúčové slová 

 súvislý text – nesúvislý text 

 umelecký text – vecný text 

 kontext 

 argumentácia 

 hlavná myšlienka 

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 
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 osnova textu 

 administratívny štýl a jeho výrazové prostriedky 

 hovorový štýl a jeho výrazové prostriedky 

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. 

 

 

ZVUKOVÁ ROVINA JAZYKA 

 

8 

  

Žiak: 

 

 

 

Hlas je zvuk, zvuk je hláska 

 

 

 

 

2 

 

fonetika, fonológia 

fonéma, graféma, hláska 

systém slovenských hlások 

samohlásková skupina 

 

Pozná jazykovedné disciplíny, ktoré skúmajú zvukovú rovinu 

jazyka, a ich základné jednotky. 

 

Spodobovanie 

 

1 

 

 znelostná asimilácia 

 

Dokáže aplikovať pravidlá znelostnej asimilácie vo vlastnom 

jazykovom prejave. 

 

Diakritika a interpunkcia 

 

 

2 

 

 diakritické znamienka 

 interpunkčné znamienka 

 

 

Používa diakritiku a interpunkciu v súlade s pravopisnými normami. 

 

 

Prozodické vlastnosti reči 

 

 

1 

 

 

intonácia 

 

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. 

 

VÝZNAMOVÁ/LEXIKÁLNA 
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ROVINA JAZYKA 9 Žiak: 

 

 

 

 

Slovo  

 

 

 

 

 

4 

sémantický trojuholník 

 lexikálny význam slova, gramatický význam slova 

 opozitá, homonymá 

 

 

Pozná význam slov, ktoré využíva vo svojom jazykovom prejave 

v súlade s rôznymi kontextami a komunikačnými situáciami, 

prípadne si vie overiť význam neznámych slov v dostupných 

informačných zdrojoch. 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba 

 

 

 

 

 

 

2 

slovná zásoba národného jazyka – individuálna 

slovná zásoba 

 aktívna slovná zásoba, pasívna slovná zásoba 

 jadro slovnej zásoby 

 pejoratíva, vulgarizmy 

 neologizmy 

 slovníky – prekladový, terminologický 

 

 

 

Vo vlastných jazykových prejavoch využíva široký repertoár slovnej 

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. 

 

 

 

Tvorenie slov 

 

 

 

1 

internacionalizácia 

 tvorenie slov skracovaním, značky, skratkové 

slová 

 

Pozná spôsoby obohacovania slovnej zásoby a využíva ich pri 

tvorbe vlastných jazykových prejavov. 

 

 

Frazeológia 

 

 

2 

 

 

frazeológia 

 

Vie vysvetliť spôsoby vzniku frazeologizmov v jazyku a vo vlastných 

jazykových prejavoch využíva všetky druhy frazeologizmov.  

 

PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

2 

  

Žiak: 

 

Práca s informáciami 

 

 

2 

informácia 

 spôsoby spracovania informácií 

 zdroje informácií 

autorský zámer 

súvislé texty, nesúvislé texty 

Dokáže efektívne využiť zdroje informácií pri práci s vlastným 

i cudzím textom. 

Ovláda základy kritického čítania, t. j.  vie vnímať problémy 

nastolené textom a identifikuje chyby a protirečenia, ktoré sa v texte 

nachádzajú. 
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vecné texty, umelecké texty 

kontext 

argumentácia 

hlavná myšlienka 

kľúčové slová 

osnova z prečítaného textu, tézy 

funkcia prejavu 

informácia 

spôsoby spracovania informácií 

kľúčové slová 

vedľajšia informácia v texte 

zdroje informácií – titulok, marginálie, resumé, 

anotácia, abstrakt, bibliografia, bibliografický 

záznam, menný a vecný register, masmediálne 

komunikačné prostriedky, poznámky pod čiarou, 

vysvetlivky 

Dokáže vyjadriť svoj názor na riešenie reálnych problémov 

s využitím podnetov z prečítaného 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. 

Dokáže posúdiť informačné zdroje, na základe ktorých bol text 

vytvorený. 

 

 

 

KOMUNIKÁCIA 

 

3 

  

Žiak: 

 

Efektívna komunikácia 

 

1 

 

efektívna komunikácia 

 

Dokáže efektívne komunikovať s ohľadom na konkrétnu 

komunikačnú situáciu.  

Verbálna/Neverbálna 

komunikácia 

 

 

2 

 

verbálna/neverbálna komunikácia 

 

Dokáže vhodne používať neverbálne signály s ohľadom na 

komunikačnú situáciu. 

 

TVORIVÉ PÍSANIE 

 

6 

 

  

Žiak: 

 

 

Tvorivé písanie 

 

 

6 

 

 tvorba textu 

 čitateľská interpretácia 

 

Tvorí vecné a umelecké texty, pričom dodržiava základnú 

kompozičnú štruktúru a slohovú hodnotu týchto textov vzhľadom na 
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 „prázdna stránka“ 

umenie 

vedomosti nadobudnuté v jazykovej a literárnej zložke predmetu 

slovenský jazyk a literatúra. 

Bez ostychu prezentuje svoje vlastné jazykové prejavy (ústne aj 

písomné) a dokáže tvorivo myslieť pri práci s textom.   

 

KONTROLNÉ SLOHOVÉ 

PRÁCE 

 

 

6 

súkromný list 

 beletrizovaný životopis 

 

 

 

 

 

ÚVOD DO LITERATÚRY 

 

3 

  

Žiak: 

 

Úvod do umenia a literatúry 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 pojem a podstata literatúry 

 estetický význam literárneho diela 

 pravdivosť literárneho diela 

 literárne druhy a žánre 

 

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.  

 

EPICKÁ POÉZIA 

 

7 

  

Žiak: 

 

Sylabický verzifikačný systém 

 

 

 

1 

 

 

rytmus  

sylabický veršový systém  

 

 

Vie definovať termín rytmus a sylabický veršový systém. 

Je schopný správne určiť a sám vytvoriť sylabický verš. 

Vie určiť dĺžku slabičného verša a miesto vnútroveršových 

prestávok. 

Dokáže identifikovať sylabickú organizáciu verša 

v akejkoľvek neznámej básni. 

Vie prečítať akýkoľvek sylabický verš so správnou rytmickou 

intonáciou. 

 

 

Metafora a básnické prirovnanie 

 

 

 

 

 

 štylizácia textu 

 metafora 

 básnické prirovnanie 
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1 anafora 

 

Sám vyvodzuje základné štylistické a významové činitele 

diela. 

Dokáže v texte identifikovať básnické prirovnanie, metaforu a 

anaforu a vytvoriť ich poučky. 

Je schopný vysvetliť štylistickú podstatu a ich funkciu pre 

významovú a estetickú stránku diela. 

Dokáže vytvoriť sylabický verš obsahujúci metaforu, 

básnické prirovnanie či anaforu.  

 

 

Čítanie, analýza  a interpretácia 

diela 

Hugolín Gavlovič: Valaská škola 

mravúv stodola 

Samo Chalpuka: Mor ho! 

Ján Botto: Smrť Jánošíkova 

Janko Kráľ: Zakliata panna vo Váhu 

Karel Hynek Mácha: Máj 

 

 

 

 

5 

vonkajšia kompozícia- nadpis, strofa, verš – spev 

 štylisticko-lexikálna analýzy textu 

 významová interpretácia 

 

Vie identifikovať sylabický verš v rozličných typoch epickej 

poézie. Dokáže analyzovať epické básne z hľadiska 

vonkajšej kompozície, určiť jeho štylisticko-lexikálne 

prostriedky a interpretovať významovú rovinu epických básní. 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 

stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 

 

KRÁTKA EPICKÁ PRÓZA - 

poviedka 

 

5 

  

Žiak: 

 

Vnútorná kompozícia 

 

 

 

2 

rytmicky neviazaná reč 

rozprávač 

literárna postava 

vnútorná kompozícia 

Vie odlíšiť viazanú reč od neviazanej a vysvetliť rozdiely 

medzi nimi aj pri aplikácii na konkrétne dielo. 

Chápe  funkciu  rozprávača,  dokáže  určiť  vševediaceho  

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 

Čítanie, analýza a interpretácia 

diela 

Martin Kukučín: Keď báčik 

z Chochoľova umrie 

Jozef. G. Tajovský: Maco Mlieč  

 

 

 

 

3 

 

autorský ideovo-estetický zámer 

štylisticko-lexikálna analýzy textu 

 významová interpretácia 
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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. 

 

LYRICKÁ POÉZIA 

 

 

7 

  

Žiak 

 

 

Tonický a sylabotonický verš 

 

 

1 

sylabicko-tonický verš 

 trochej 

 daktyl 

Vyvodzuje pojem lyrickosti z obsahovej analýzy konkrétnych 

básní, sylabotonický verš. 

Je schopný vysvetliť základné teoretické poučky o prízvuku 

v slovenskom jazyku. 

Vyvodzuje a identifikuje stopy  (trochej, daktyl) vo vybraných 

veršoch. 

Dokáže vytvoriť vlastné daktylské a trochejské verše. 

 

Metonymia 

 

1 

 

metonymia 

 

Vyvodzuje poje metonymia z konkrétnych básní. 

Je schopný vytvoriť vlastný sylabicko-tonický verš s použitím 

metonymie. 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

P. O. Hviezdoslav: vlastný výber 

básní 

A. S. Puškin: vlastný výber básní 

S. H. Vajanský: vlastný výber básní 

 

 

 

5 

 

 

štylisticko-lexikálna analýzy textu 

 významová interpretácia 

 

 

Vie identifikovať sylabotonický verš,  určiť štylisticko-lexikálne 

prostriedky a lyrické posolstvo básne.  

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 

stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 

 

KRÁTKA EPICKÁ PRÓZA - 

novela 

 

6 

  

Žiak: 

 

 

Vertikálne členenie diela 

 

 

2 

 

 novela 

 rovina deja 

 

Vyvodzuje a zároveň dokáže určiť slohové postupy 

a chronológiu v epickom diele. 
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  rovina významu 

 

 

 

Žánre krátkej umeleckej prózy 

 

1 

 

 žánrové formy 

 

Porovnáva a klasifikuje prozaické žánrové formy v prostredí 

krátkej umeleckej prózy.  

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

B. S. Timrava: Ťapákovci 

Martin Kukučín : Neprebudený 

 

3 

 

 kompozično-štylistická analýza 

 významová interpretácia 

 

 

Vie funkčne analyzovať text ako celok, určiť jeho štylisticko-

lexikálne prostriedky autorskú koncepciu postáv v rámci 

myšlienkového zamerania. 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 

stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 

Sám tvorí a prezentuje vlastnú krátku poviedku. 

 

EPICKÁ POÉZIA 

 

 

6 

 

 

 

Žiak: 

 

Epika ako literárny druh 

 

 

3 

 

epika 

jambická stopa 

anakrúza 

rým 

Vyvodzuje pojmy a špecifiká epiky ako literárneho druhu. 

Dokáže identifikovať jambickú stopu a samostatne tvoriť 

verše s jej použitím. 

Vníma vzťah medzi rytmickou štruktúrou a rýmom. 

Tvorí sylabicko-tonické dvojveršia so združenými rýmami. 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

P. O. Hviezdoslav: Hájnikova žena 

A. B. Sládkovič: Detvan 

 

 

 

3 

 

 

 myšlienkový plán diela 

 významová interpretácia 

 

Vytvára kompozičnú a štylisticko-lexikálnu analýzu zvolených 

básní. 

Identifikuje myšlienkový plán diela, aj jeho skrytý význam. 

Analyzuje a hodnotí autorskú koncepciu postáv. 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a hodnotí dielo 

z estetického hľadiska. 
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VEĽKÁ EPICKÁ PRÓZA 11 Žiak: 

 

 

Román 

 

 

 

1 

 

román 

 priamy (subjektívny) rozprávač 

 

Vyvodzuje pojem román, porovnáva a klasifikuje žánrové 

formy v rámci umeleckej prózy 

Vyvodzuje pojem priameho rozprávača. 

 

Horizontálne členenie textu 

 

 

2 

pásmo rozprávača 

pásmo postavy 

Dokáže samostatne analyzovať a správne určiť jednotlivé 

pásma, pričom konkrétne charakterizuje priamu, nepriamu, 

nevlastnú priamu a polopriamu reč. 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

Martin Kukučín: Dom v stráni 

Honoré de Blazac: Otec Goriot 

E. M. Remarque: Na západe nič 

nové 

V. Hugo : Chrám matky božej 

v Paríži 

A. S. Puškin: Kapitánova dcéra 

 

 

8 

 

 

Analyzuje vonkajšiu a vnútornú kompozíciu diela, identifikuje 

jej kompozičné fázy. 

Vie funkčne analyzovať text ako celok, určiť jeho štylisticko-

lexikálne prostriedky autorskú koncepciu postáv v rámci 

myšlienkového zamerania. 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a hodnotí dielo 

z estetického hľadiska. 

 

 

DEJINY UMENIA A LITERAURY 

 

3 

  

Žiak: 

 

Staroorientálna literatúra 

 

 

1 

 

 

Definuje základné literárnoteoretické pojmy. 

Uplatňuje charakteristiky pojmov pri zaradení konkrétnych 

literárnych diel. 

Vysvetľuje ustálené slovné spojenia, ktoré vznikli na základe 

poznania Biblie. 

Rozpoznáva znaky starovekého hrdinu  v jednotlivých 

literárnych dielach. 

Verbalizuje pochopenie nadčasovej hodnoty 

staroorientálnych literárnych diel. 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

Epos o Gilgamešovi 

Biblia 

 

 

 

2 

 

kompozično-štylistická analýza 

 významová interpretácia 
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Predmet:  

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

2. ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU 

Témy  

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

KOMUNIKÁCIA 

 

 

6 

  

Žiak: 

 

 

 

 

Interpretácia textu 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

interpretácia  

 text 

 efektívne čítanie 

 ekonómia vety 

 kladenie otázok 

 myšlienkové operácie: analýza, syntéza, 

komparácia, indukcia, dedukcia, abstrahovanie, 

konkretizácia, generalizácia, kategorizácia 

Samostatne dokáže interpretovať text, chápe jeho obsahovú 

a formálnu štruktúru. 

Dokáže efektívne čítať, pričom prečítaný text stručne 

interpretuje. 

Vie vytvoriť jasnú, stručnú, obsahovo plnú a gramaticky správnu 

otázku. 

Dokáže rozoznávať tzv. redundantné a abundantné prvky vo 

výpovedi alebo v texte. 

Rozumie a vie prakticky využiť všetky myšlienkové operácie, na 

základe ktorých tvorí samostatné jazykové prejavy ústneho 

alebo písomného charakteru. 

 

 

 

Myslenie a učenie 

 

 

 

3 

 

SLOH 

 

 

18 

  

Žiak 
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Umelecký štýl 

 

 

 

4 

 

funkčný jazykový štýl 

slohotvorný proces 

slohové postupy 

slohové útvary – pieseň, hymna, sonet, óda, 

balada, rozprávka, povesť, bájka, báj, tragédia, 

muzikál, správa, referát, interview, riport, 

úvodník, recenzia, komentár, diskusia, kritika, 

polemika, glosa 

 súvislý text – nesúvislý text 

 umelecký text – vecný text 

 kontext 

 argumentácia 

 hlavná myšlienka 

 osnova textu 

 umelecký štýl a jeho výrazové prostriedky 

 publicistický štýl a jeho výrazové prostriedky 

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 publicistického 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. 

Na základe svojich poznámok vie vyjadriť svoj estetický 

a emocionálny zážitok z prečítaného umeleckého textu. 

 

 

 

Publicistický štýl 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Opisný slohový postup 

 

 

 

6 

 

TVAROVÁ/MORFOLOGICKÁ 

ROVINA JAZYKA 

 

10 

  

Žiak: 

 

 

 

 

 

 

Gramatický tvar a morféma 

 

 

 

 

 

 

 

2 

gramatický tvar 

podstatné mená  

prídavné mená 

zámená  

zámená  

číslovky  

slovesá  

príslovky 

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. 
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Slovné druhy 

 

7 

 

predložky  

spojky  

častice  

citoslovcia  

 

 

 

Štylistika slovných druhov 

 

 

1 

 

SKLADOBNÁ/SYNTAKTICKÁ 

ROVINA JAZYKA 

 

9 

  

Žiak: 

 

Vetné členy 

 

 

4 

vety podľa modálnosti, obsahu a zloženia 

hlavné vetné členy; vetný základ – slovesný, 

neslovesný; rozvíjacie vetné členy – priamy 

predmet, nepriamy predmet 

priraďovací sklad, určovací sklad 

priraďovacie súvetie – zlučovacie, stupňovacie, 

odporovacie, vylučovacie 

podraďovacie súvetie – vedľajšia veta: 

prísudková, podmetová, predmetová, 

príslovková miestna, príslovková časová, 

príslovková príčinná, príslovková spôsobová, 

prívlastková 

 vytýčený, osamostatnený a pripojený vetný člen 

 elipsa 

 apoziopéza 

 parentéza 

 

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.  

 

 

 

Sklad 

 

 

1 

 

Druhy viet 

 

 

2 

 

 

 

Expresívne syntaktické konštrukcie 

 

 

 

 

2 
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TVORBA PROJEKTU 

 

4 

 

  

Žiak: 

 

 

Tvorba projektu 

 

 

 

4 

 

 tvorba textu 

 čitateľská interpretácia 

„prázdna stránka“ 

 umenie 

text, obsah textu, forma textu, autorský zámer, 

súvislé texty, nesúvislé texty, vecné texty, 

umelecké texty, kontext,  

argumentácia, dedukcia, indukcia, hlavná 

myšlienka, kľúčové slová, funkcia prejavu  

 projekt (školská vedecká aktivita) 

 tvorba projektu (príprava žiakov na verejnú 

prezentáciu školských prác) 

 

 charakteristika/ umelecký opis 

 fejtón/diskusný príspevok 

 

Tvorí vecné a umelecké 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 argumentmi. 

Bez ostychu prezentuje svoje vlastné jazykové prejavy (ústne aj 

písomné) a dokáže tvorivo myslieť pri práci s textom.   

 

 

 

KONTROLNÉ SLOHOVÉ PRÁCE 

 

 

4 
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PREZENTÁCIA PROJEKTU 

 

 

2 

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.   

 

 

LYRICKÁ POÉZIA 

 

 

5 

  

Žiak: 

 

 

 

Druhy lyriky 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 intímna lyrika 

 prírodná lyrika 

 didakticko-reflexívna lyrika 

 spoločenská lyrika 

 kontrast 

 významový paralelizmus 

Chápe a odlišuje rôzne druhy lyrickej poézie. Zároveň 

rozpoznáva jej špecifické žánre a dokáže charakterizovať ich 

jednotlivé znaky. 

 

Vie identifikovať o aký druh lyrickej poézie ide. Dokáže 

analyzovať lyrické básne z hľadiska vonkajšej kompozície, určiť 

jeho štylisticko-lexikálne prostriedky a interpretovať významovú 

rovinu lyrických básní. 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

diela 

Andrej Sládkovič: Marína 

Jozef Ignác Bajza: Slovenské 

dvojnásobné epigramata 

Ivan Krasko: vlastný výber 

Emil Boleslav Lukáč: O láske 

neláskavej 

 

 

4 

  

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 

stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 
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DRAMATICKÁ LITERATÚRA 

 

5 

  

Žiak: 

 

 

Dramatické žánre 

 

 

 

1 

 

 tragédia 

 komédia 

 činohra 

 fraška 

 hudobno-dramatické žánre  

 

Je schopný správne určiť konkrétny dramatický žáner. Na 

ukážke identifikuje základné kompozičné stvárnenie drámy.  

  

 

Sám vyvodzuje aj štylistické a významové činitele dramatického 

diela. Dokáže analyzovať dramatický žáner z hľadiska vonkajšej 

a vnútornej kompozície, určiť jeho štylisticko-lexikálne 

prostriedky a interpretovať významovú rovinu drámy. 

 

 

 

Kompozícia drámy 

 

 

 

1 

 

expozícia  

kolízia  

kríza  

peripetia  

 katastrofa 

 dejstvo 

 obraz 

 výstup 

 monológ 

 dialóg 

 replika 

 

 

 

Čítanie, analýza  a interpretácia 

diela 

W. Shakespeare: Hamlet 

J. G. Tajovský: Statky-zmätky 

 

 

 

3 

  

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 

stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 

 

EPICKÁ POÉZIA 

 

9 

  

Žiak: 
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Básnické figúry 

 

 

 

 

2 

zvukosled 

onomatopoja 

paronomázia 

aliterácia  

kalambúr  

anafora  

epifora  

epanastrofa  

epizeuxa  

refrén  

oxymoron 

  

Rozoznáva a presne definuje základné básnické figúry. Na 

úryvkoch diel dokáže tieto figúry pomenovať a analyzovať. 

Vie charakterizovať žáner epickej poézie – epos. Pozná jeho 

hlavné znaky a rozlišuje niekoľko základných druhov eposu. 

Dokáže analyzovať epos z hľadiska vonkajšej a vnútornej 

kompozície, určiť jeho štylisticko-lexikálne prostriedky 

a interpretovať významovú rovinu. 

Vie definovať termín časomerný veršový systém. 

Je schopný správne určiť a sám vytvoriť časomerný verš. 

Vie určiť stopy časomerného verša.  

Dokáže identifikovať časomernú organizáciu verša v akejkoľvek 

neznámej básni. 

Vie prečítať akýkoľvek časomerný verš so správnou rytmickou 

intonáciou. 

 

 

Epos a časomiera 

 

3 

 epos 

 časomerný veršový systém 

 

autorský ideovo-estetický zámer 

štylisticko-lexikálna analýzy textu 

 významová interpretácia 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

diela 

Homér – Ilias a Odysea 

Ján Hollý – Svätopluk 

Ján Kollár: Předzpěv zo Slávy 

dcery  

 

 

4 

  

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 

stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 
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KRÁTKA EPICKÁ PRÓZA 

vnútorný monológ 

 

5 

  

Žiak 

 

Sociálna novela 

 

 

 

 

1 

 

sociálna novela 

vnútorný monológ 

 

 

Vyvodzuje pojem novela  

Je schopný vysvetliť základné teoretické poučky 

a charakteristiky tohto stredného epického útvaru. 

Identifikuje v diele vnútorný monológ a chápe jeho štylistické 

i estetické využitie v autorskom zámere.  

Vie identifikovať novelu ako jeden zo žánrov epickej prózy,  

určiť štylisticko-lexikálne prostriedky a autorské posolstvo diela.  

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

G. de Maupassant: Guľôčka 

Ján Hrušovský: Pompiliova 

madona 

J. Jesenský: Koniec lásky 

 

 

 

4 

 

 

štylisticko-lexikálna analýzy textu 

 významová interpretácia 

 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 

stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 

 

 

LYRICKÁ POÉZIA 

štylizácia 

 

 

6 

  

 

Žiak: 

 

Štylizácia 

 

 

1 

 

verš 

rým 

symbol 

epiteton 

 

Vyvodzuje a charakterizuje základné poznatky a pojmy z teórie 

verša, strofy a rýmu. 

Porovnáva a klasifikuje strofické útvary.  

Vie funkčne analyzovať báseň ako celok, určiť jeho štylisticko-

lexikálne prostriedky. 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 
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Básnické formy 

 

 

 

 

 

1 

 

 básnické žánrové formy  

strofa 

 refrén 

 tercína 

 oktáva 

 Spencerova stanca 

 madrigal 

 triolet 

 gazel 

 sonet 

 rispet 

 ritornel 

 

stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 

Sám tvorí a prezentuje vlastnú báseň s uplatnením niektorých 

strofických útvarov. 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

P. O. Hviezdoslav: Krvavé sonety 

Emil Boleslav Lukáč: vlastný výber 

Ivan Krasko: vlastný výber 

 

 

4 

 

 kompozično-štylistická analýza 

 významová interpretácia 

 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje 

stanovisko obhájiť vecnými argumentmi. 

 

DRAMATICKÁ LITERATÚRA 

 

 

6 

 

 

 

Žiak: 

 

 

Komédia / Veselohra 

 

 

 

1 

 

 veselohra 

 humor, hyperbola 

 charakterový typ postavy 

 

Dokáže identifikovať komédiu v prostredí iných dramatických 

hier. 

Chápe a špecifikuje jej základné charakteristiky. 
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Čítanie, analýza a interpretácia 

J. P. Moliere - Lakomec,  

Ján Chalupka: Kocúrkovo,  

Ján Palárik: Dobrodružstvo pri 

obžinkoch 

 

 

5 

  

myšlienkový plán diela 

 významová interpretácia 

Vyvodzuje základné kompozičné a tvorivé postupy uplatňované 

pri komediálnom žánri dramatickej literatúry.  

Analyzuje a hodnotí autorskú koncepciu postáv. 

Dokáže zhodnotiť a definovať charakterový typ postavy 

v intenciách literárneho obdobia dramatického diela.  

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a hodnotí dielo 

z estetického hľadiska. 

 

DEJINY UMENIA A LITERAURY 

 

4 

  

Žiak: 

 

 

Grécka antická literatúra 

 

 

 

2 

 

 epos 

 grécka tragédia / komédia 

 Sofokles, Euripides 

 kanonizácia 

 Vergilius, Horatius, Ovidius 

 

 

Definuje základné literárnoteoretické pojmy. 

Uplatňuje charakteristiky pojmov pri zaradení konkrétnych 

literárnych diel. 

 

Charakterizuje starogrécku epickú poéziu, a formovanie 

homérskeho eposu. Popisuje kanonizovanú postavu hrdinu-

bojovníka. Vníma silu osudu (predurčenosť) ako hlavný kompo-

zičný princíp výstavby starogréckeho sujetu. 

Pozná najvýznamnejšie diela a autorov gréckeho divadla 

a tragédie, lyriky i epickej literatúry. 

 

Charakterizuje rímsky klasický epos, jeho vonkajšiu kompozičnú 

štruktúru. Popisuje a hodnotí rímsku ľúbostnú a reflexívnu 

lyriku.  

 

 

 

Rímska antická literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 
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Predmet:  

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

3. ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU 

Témy  

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

UČENIE SA 

 

 

3 

  

Žiak: 

 

Analýza a interpretácia textu  

(Čítanie s porozumením) 

 

 

1 

 

 

 

text, obsah textu, forma textu, autorský zámer, súvislé texty, 

nesúvislé texty, vecné texty, umelecké texty, kontext,  

argumentácia, dedukcia, indukcia, hlavná myšlienka, kľúčové 

slová, funkcia prejavu  

 projekt (školská vedecká aktivita) 

 tvorba projektu (príprava žiakov na verejnú prezentáciu 

školských prác) 

Samostatne dokáže interpretovať text, chápe jeho 

obsahovú a formálnu štruktúru. 

Dokáže výrazne čítať, čítať text s porozumením, predniesť 

text, interpretovať ho, analyzovať využité výrazové 

prostriedky. 

Vie analyzovať cudzie a vlastné jazykové prejavy z 

hľadiska zákonitostí morfológie, syntaxe, sémantiky, 

ortografie, ortoepie. 

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 argumentmi. 

 

 

Projekt a zásady jeho tvorby 

 

 

2 
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SLOH 

 

 

 

10 

 

  

 

 

 

Náučný štýl 

 

 

 

 

4 

 

 odbornosť, pojmovosť, vecnosť, názornosť 

odborný opis, referát, anotácia, resumé, recenzia, odborný 

posudok; výklad, prednáška, štúdia, dizertácia 

vecná správnosť, zhoda s vedeckým poznaním; kauzálne 

vzťahy, dokazovanie. 

kompozičná prehľadnosť 

 logicko-myšlienkové činnosti: komparácia, analógia, analýza 

a syntéza; indukcia, generalizácia, dedukcia, konkretizácia, 

argumentácia 

citovanie a parafrázovanie, 

projekt  (príprava žiakov na verejnú prezentáciu školských 

prác) 

úvaha 

Vie charakterizovať náučný jazykový štýl a  vysvetliť 

uplatnenie slohových postupov v konkrétnom jazykovom 

štýle, navyše  prakticky zvládnuť základné slohové útvary 

náučného štýlu. 

Využíva metódy logického myslenia pri tvorbe jazykových 

prejavov. 

Výklad: 

Pri realizácii dodržiava stanovenú tému, jasne definuje 

problém svojej práce, používa argumenty (tvrdenia s 

dôkazmi), používa citáty, bibliografické záznamy.  

Jazykový prejav je objektívny (neutrálny), žiak uplatňuje 

zodpovedajúci slohový postup (dodržiava žánrovú formu), 

dodržiava  nadväznosť a logickosť textu, správne členenie 

textu, využíva odbornú terminológiu. 

Úvaha: 

Pri realizácii dodržiava stanovenú tému, ktorá má 

aktualizačný aspekt, používa hodnotiace prvky na úrovni 

zodpovedajúcej úrovni veku študenta.  

Jazykový prejav je subjektívny, žiak uplatňuje 

zodpovedajúci slohový postup (dodržiava žánrovú formu), 

dodržiava  nadväznosť a logickosť textu, správne členenie 

textu, tvorivo využíva lexiku všetkých štýlov (vyšší, 

stredný, nižší), tvorí originálny jazykový prejav (nie 

frázovitý) s prihliadnutím na jeho vlastné názorové 

a morálne ambície. 

  

 

 

 

Výkladový slohový postup 

 

 

 

 

 

6 
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JAZYKOVÁ KULTÚRA 

 

 

2 

  

Žiak: 

 

 

 

Slovenčina v prostredí cudzích jazykov 

 

 

 

 

2 

 

porovnávacia jazykoveda 

spoločné a rozdielne znaky textov  

národný jazyk  

cieľový jazyk  

cudzí jazyk  

úradný (štátny) jazyk  

jazyky národnostných menšín  

Dokáže určiť, analyzovať a interpretovať totožné i odlišné 

lexikálne, významové,  hláskoslovné, morfologické 

a syntaktické špecifiká slovenského jazyka v prostredí 

iných svetových jazykov.   

Ovláda a vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava 

spoločenské zásady jazykovej komunikácie.  

Vo svojej jazykovej praxi sa vedome vyhýba devalvujúcej 

komunikácii.  

Dokáže sa rozhodnúť pre vhodný slohový útvar/žáner v 

súlade s cieľom komunikácie.  

Vie samostatne transformovať text z jedného žánru do 

druhého. 

Pomocou analýzy textov dokáže nájsť ich spoločné a 

rozdielne znaky, ktoré využíva pri interpretácii.  

Ovláda a vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava 

aktuálnu jazykovú normu a zároveň je schopný zvoliť 

vhodné štylistické prostriedky v každej komunikačnej 

situácii aj vtedy, ak by tým porušil jazykovú normu. 

 

ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ ROVINA 

JAZYKA 

 

 

6 

  

Žiak: 
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Ortoepia 

 

 

3 

ortografia,  

ortoepia,  

splývavá výslovnosť,  

intonácia  

pauza – fyziologická, významová  

vedľajší slovný prízvuk  

tempo reči  

frázovanie,  

modulácia hlasu 

výslovnosť: samohláskových skupín,  dvojhlások, 

spoluhláskových skupín, cudzích slov 

Dokáže sa pohotovo zorientovať v danej komunikačnej 

situácii a presne reagovať na počutý text jasnou, 

zrozumiteľnou a správne intonovanou odpoveďou alebo 

otázkou. Vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava 

pravidla a požiadavky slovenskej výslovnosti, správne 

artikuluje.  

Dokáže aplikovať pravidlá znelostnej asimilácie vo 

vlastnom jazykovom prejave. 

Tvorí gramaticky správne jazykové prejavy (ústne 

i písomné) s dôsledným dodržiavaním gramatických 

pravidiel slovenského jazyka. 

Vo svojich ústnych prejavoch uplatňuje vhodnú intonáciu, 

v ktorej dodržiava významové a fyziologické pauzy, 

primerané tempo reči, správne frázovanie výpovede a 

vhodnú moduláciu hlasu.  

Pozná jazykovedné disciplíny, ktoré skúmajú zvukovú a 

písomnú podobu reči, a ich základné jednotky. 

 

 

 

Ortografia 

 

 

 

3 

 

SKLADOBNÁ / SYNTAKTICKÁ ROVINA 

JAZYKA 

 

 

2 

  

Žiak 

 

 

 

Nadvetná (textová) syntax 

 

 

 

 

 

2 

nadvetná/textová syntax  

titulok, podtitulok, kapitola, odsek, úvod, jadro, záver 

kohéznosť textu,  

slovosled, vetosled,  

konektory 

Vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava členenie 

textu podľa požiadaviek textovej syntaxe. 

Vie vytvoriť kompozične zrozumiteľný text, v ktorom 

uplatní logické, časové a príčinno-následné súvislosti textu 

a požiadavky slovosledu v slovenčine. Nachádza v texte 

prvky kohéznosti (súdržnosti) a funkčne ich využíva vo 

vlastných jazykových prejavoch. 

Je tak schopný vyhľadať v cudzom texte a uplatniť vo 
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vlastnom jazykovom prejave obsahové, jazykové i 

mimojazykové konektory, ktoré zabezpečujú súdržnosť 

textu.  

Je schopný nájsť chyby v logickom poradí viet v cudzích 

jazykových prejavoch a vo vlastných jazykových prejavoch 

dodržiava logické poradie viet v súvetiach, pričom 

rešpektuje významový činiteľ výstavby výpovede. 

 

TVORIVÉ PÍSANIE 

 

2 

 

  

Žiak: 

 

 

 

Tvorivé písanie 

 

 

 

 

2 

 

 tvorba textu 

 čitateľská interpretácia 

„prázdna stránka“ 

umenie 

 

výklad 

úvaha 

 

Tvorí vecné a umelecké 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. 

Bez ostychu prezentuje svoje vlastné jazykové prejavy 

(ústne aj písomné) a dokáže tvorivo myslieť pri práci 

s textom.   

 

 

 

KONTROLNÉ SLOHOVÉ PRÁCE 

 

 

4 

 

PREZENTÁCIA PROJEKTU 

 

 

2 

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.   
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VEĽKÁ EPICKÁ PRÓZA 

 

 

7 

  

Žiak: 

 

 

Sociálny román 

 

 

Retrospektívny a reťazový 

postup 

 

Idealizácia postavy 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 sociálny román a sociálny typ postavy  

 retrospektívny postup 

 reťazový postup 

 štylizácia textu 

 

 interpretácia 

 

hodnotenie 

Ovláda klasický päťfázový i reťazový kompozičný postup. Vie uviesť ich 

charakteristické prvky v akomkoľvek epickom diele (prozaickom, 

básnickom i dramatickom). Vie vysvetliť rozdiely v dramatickej línii 

rozprávania pri použití odlišných kompozičných postupov. 

Pozná chronologický a retrospektívny kompozičný postup, dokáže 

vysvetliť rozdiely medzi nimi a dokumentovať ich použitie v akomkoľvek 

epickom (prozaickom), dramatickom diele. Vie objasniť koncepčný 

zmysel retrospektívy a zobraziť jej usporiadanie grafickou metódou. 

Rozumie estetickej funkcii retrospektívy, vie poukázať na jej dôsledky v 

dramatickosti rozprávania, koncepcii postáv a vo vyústení diela do 

rozuzlenia (pointy). Aj pri diele s jedinečným kompozičným postupom 

dokáže zostaviť fabulu a rekonštruovať z nej klasickú osnovu vnútornej 

kompozície (ak tam taká potenciálne existuje). 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

diela 

M. Kukučín: Dom v stráni,  

Milo Urban: Živý bič, 

J. C. Hronský – Jozef Mak, 

L. Mňačko – Ako chutí moc, 

Alfonz Bednár: Kolíska 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko 

obhájiť vecnými argumentmi. 

 

KRÁTKA EPICKÁ PRÓZA 

 

   

3 

  

Žiak: 
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Nespoľahlivý rozprávač 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 štylizácia textu 

 interpretácia 

 hodnotenie  

 

 

Pozná podstatu vnútorného monológu, vie vysvetliť rozdiel medzi 

monológom v próze a dráme, chápe a vie demonštrovať na akomkoľvek 

texte jeho funkciu z hľadiska obsahového zamerania diela. Dokáže 

rozlíšiť vnútorný monológ od vnútornej repliky postavy. Žiak pozná typ 

nespoľahlivého rozprávača, dokáže ho identifikovať v akomkoľvek 

epickom diele s takýmto typom rozprávača a vysvetliť jeho využitie vo 

vzťahu k významovému plánu diela. Dokáže pri tom uplatniť výsledky 

štylistickej analýzy textu. Okrem základného (jednofaktorového) triedenia 

typov rozprávača dokáže vytvoriť klasifikáciu z viacerých hľadísk (napr. 

podľa formy rozprávania, resp. podľa vzťahu k významovej rovine 

diela/autorovi obhájiť vecnými argumentmi. 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko 

obhájiť vecnými argumentmi. 

 

 

 

Čítanie, analýza  a interpretácia 

diela 

Dobroslav Chrobák – Drak sa 

vracia 

J. G. Tajovský - Apoliena 

 

 

 

 

 

2 

 

LYRICKÁ POÉZIA 

 

 

9 

 Žiak: 

 

Voľný verš 

 

1 

 

voľný verš 

metrický verš 

čistá lyrika 

frázovanie  

asociatívnosť 

Rozpozná vlastnosti voľného verša akejkoľvek relevantnej básne a vie na 

jej príklade demonštrovať rozdiely medzi voľným a metricky viazaným 

veršom. Chápe a vie vysvetliť estetickú pôsobivosť voľného verša a takto 

napísanú báseň dokáže čítať jazykovo správne, výrazne a so 

subjektívnym frázovaním. Svoj spôsob frázovania dokáže aj vysvetliť. Vie 

charakterizovať podstatu reflexívnej a duchovnej poézie, chápe a vie 
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Čistá lyrika 

 

1 

automatický text 

štylizácia textu  

zvukomaľba 

interpretácia  

hodnotenie 

 

vysvetliť prekrývanie sa jednotlivých druhov lyriky v konkrétnych dielach. 

 

Chápe podstatu čistej lyriky a tento poznatok dokáže aplikovať na 

ktorýkoľvek básnický text. Rozumie princípu voľného priraďovania 

lyrických pasáží a je schopný domyslieť a verbálne prezentovať jednotu 

lyrickej výpovede s veľkou tematickou a gramatickou uvoľnenosťou a 

náročným imaginatívnym jazykom. Text dokáže čítať jazykovo správne, 

výrazne a s osobne podmieneným frázovaním. Svoj spôsob frázovania 

dokáže odôvodniť. 

Vie určiť voľný verš v akejkoľvek básni, ktorá je na ňom vybudovaná.  

 

Chápe asociatívnosť ako vedomú alebo podvedomú formu radenia 

jednotlivých segmentov básnickej výpovede. Na základe rozumovej 

úvahy a/alebo intuície dokáže vystihnúť logické, vecné, citové alebo 

zvukové väzby medzi týmito segmentmi a priradiť im vlastné subjektívne 

významy. Je schopný tieto osobne pociťované významy prezentovať v 

triede. Chápe možnosť odlišných výkladov ako vnútornú vlastnosť 

otvoreného básnického textu. Vie vysvetliť princíp vzniku automatického 

textu, ktorý chápe ako najkrajnejšiu formu komponovania uvoľnenej 

básnickej výpovede.  

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko 

obhájiť vecnými argumentmi. 

 

Automatizovaný text 

 

1 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

diela 

Ivan Krasko 

Ján Smrek  

Rudolf Dilong 

Miroslav Válek 

Milan Rúfus 

J. Urban 

 – vlastný výber básní  

 

 

 

 

6 

 

DRAMATICKÁ LITERATÚRA 

 

 

4 

  

Žiak: 
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Tragédia 

 

 

Alegória (podobenstvo) 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

alegória 

tragédia 

kompozícia drámy 

monológ/dialóg 

dramatizácia 

štylizácia textu 

interpretácia 

hodnotenie 

Žiak pozná podstatu tragédie a dokáže z hľadiska dichotómie 

tragédia/komédia určiť akúkoľvek hru, ktorú čítal alebo ktorej inscenáciu 

videl. Na základe kritickej úvahy dokáže zaujať hodnotiace stanovisko aj 

k obsahovo zmiešaným, resp. nevyhraneným typom divadelných hier. 

Pozná klasickú kompozíciu drámy a vie ju aplikovať na akékoľvek 

dramatické dielo s takouto dejovou štruktúrou a vie vysvetliť svoj názor. 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko 

obhájiť vecnými argumentmi.  

Čítanie, analýza a interpretácia 

Sofokles – Antigona  

I. Bukovčan – Kým kohút 

nezaspieva 

 

 

 

2 

 

NETRADIČNÁ EPICKÁ 

PRÓZA 

 

3 

  

Žiak: 

 

Expresívne prvky v próze 

Prúd autorovho vedomia 

 

 

1 

 

 asociácia 

 kompozičný princíp 

 stieranie hraníc rozprávača 

 štylizácia textu 

 interpretácia 

 hodnotenie 

 

 

Chápe asociáciu ako vedomú alebo podvedomú formu organizácie 

jednotlivých segmentov prozaického textu, ktorý sa nezakladá primárne 

na rozprávaní príbehu. Dokáže vystihnúť súvislosť medzi uvoľneným 

prúdom rozprávania a estetickým účinkom na čitateľa a zhodnotiť ju. 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko 

obhájiť vecnými argumentmi. 
 

Čítanie, analýza a interpretácia 

Dušan Dušek – Kufor na sny 

Dušan Mitana – Psie dni 

 

2 
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DEJINY UMENIA A 

LITERAURY 

 

30 

  

Žiak: 

 

 

Klasicizmus 

Corneille, Racine, La Fontaine, 

Defoe, Swift, Bernolák, Hollý, 

Chalupka, Bajza 

 

 

 

5 

 osvietenstvo 

 vysoké a nízke žánre klasicizmu 

 racionalizmus 

 národnobuditeľský epos 

 idealizmus 

 sentimentalizmus 

 romantický hrdina 

 autoštylizácia 

 žánrový synkretizmus 

 pozitivizmus 

 typizácia postavy 

 

štylizácia textu 

interpretácia 

hodnotenie 

Hodnotí  odraz osvieteneckého spôsobu myslenia v klasicistickej 

literatúre. Charakterizuje hľadanie ideálu večnej a dokonalej krásy, 

inšpirácie antikou. Popisuje význam miery, pravidelnosti a zákonitosti vo 

výstavbe umeleckého diela. 

Rozlišuje nízke a vysoké žánre klasicistickej literatúry.  

Analyzuje súboj diváckej popularity so strážcami estetických kánonov 

klasicizmu.  

Všeobecne charakterizuje obrodenecké koncepcie, ideové tendencie a 

filozofické východiská, fázy národného obrodenia, obrodenecký 

historizmus a mytologizmus, jazykovú a konfesionálnu otázku v 

obrodeneckej literatúre. 

Špecifikuje estetické a filozofické východiská – osvietenstvo ako ideová 

báza klasicizmu, poetiku, žánrovú štruktúru. 

Uvádza genézu slovenského literárneho romantizmu, jeho generačnú 

platformu, typologické znaky slovenského romantizmu – estetické a 

ideové východiská, vývinové tendencie, žánrovú štruktúru. 

Charakterizuje problematiku prozódie – varianty sylabického verša, 

podoby lyrického subjektu, základné tendencie v romantickej poézii – 

folklorizujúca a artistná línia. 

Uvádza genézu slovenského literárneho realizmu, generačné 

rozvrstvenie, charakteristické črty realistickej poetiky, filozofické 

východiská a žánrovú štruktúru. 

Identifikuje premeny románu v období postromantizmu a realizmu, 

dokáže charakterizovať tematickú rôznorodosť kratších epických 

prozaických žánrov v období realizmu (podoby novely, poviedky). 

 

Romantizmus 

Hugo, Byron, Goethe, Schiller, 

Puškin, Turgenev, Mickiewicz, 

Mácha, Štúr a štúrovci  

 

 

5 
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Realizmus 

Tolstoj, Dostojevskij, Balzac, 

Maupassant, Zola, London, 

Ibsen, Vajanský, Hviezdoslav, 

Kukučín, Timrava, Vansová, 

Šoltésová, Tajovský  

 

 

8 

Charakterizuje poetiku lyriky v období realizmu, parnasistické tendencie, 

žánrovú štruktúru, prozodické otázky a tvorbu P. O. Hviezdoslav ako 

reprezentatívny básnický typ realistickej lyriky. 

 Interpretuje  vývinové tendencie realistickej drámy, teoretické práce o 

dráme, dramatické žánre a prezentuje svoj prehľad autorov a diel z tohto 

obdobia. 
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Moderna a avantgarda 

Verlaine, Rimbaud, Krasko, 

 E. B. Lukáč: vlastný výber 

Ján Smrek: vlastný výber 

R. Dilong: vlastný výber 

R. Fábry: vlastný výber 

D. Chrobák: Drak sa vracia 

F. Švantner: Malka 

I. Stodola – Bačova žena 

P. Zvon – Tanec nad plačom 

J. B. Ivan - Matka 

 

12 

 

 futurizmus 

 dadaizmus 

 expresionizmus 

 poetizmus 

 konštruktivizmus 

 surrealizmus 

 symbolizmus 

 neosymbolizmus 

 vitalizmus 

 poetizmus 

 katolícka moderna  

nadrealizmus 

 lyrizovaná próza 

 naturizmus 

 socialistický realizmus 

 psychologický realizmus 

Pozná predpoklady vzniku, činitele vývoja a vzťahy medzivojnovej 

literatúry s európskym symbolizmom a domácou literárnou tradíciou, 

poetikou, vývinovou hodnotou básnického symbolizmu a hlavných 

predstaviteľov.  

Rozoznáva generačnú diferencovanosť medzivojnovej literatúry ako 

jeden z predpokladov jej umeleckej mnohotvárnosti.  

Špecifikuje a charakterizuje európske umelecké avantgardy ako podnety 

pre umeleckú diferenciáciu slovenskej literatúry 

(umenovedné/literárnovedné vymedzenie pojmu, genéza avantgardného 

umenia prvej polovice 20. st., charakter futurizmu, dadaizmu, 

expresionizmu, poetizmu, konštruktivizmu, surrealizmu).  

Prezentuje typologické členenie slovenskej medzivojnovej poézie 

(neosymbolizmus, vitalizmus a civilizmus, poetizmus, socialisticky 

orientovaná poézia, katolícka moderna, nadrealizmus).  

Prezentuje typologické členenie slovenskej medzivojnovej prózy 

(realistická tradícia v slovenskej medzivojnovej próze, vplyvy európskych 

umeleckých avantgárd na charakter modernej medzivojnovej prózy, 

expresionistické tendencie v modernej próze 1. pol. 30. Rokov, 

lyrizovaná próza, naturizmus v kontexte medzivojnovej prózy - domáce 

zdroje, filozofické podnety, inonárodné literárne vplyvy 

Špecifikuje pomery a rozvoj slovenskej drámy v období medzi dvoma 

vojnami - predstavitelia (I. Stodola, P. Zvon, J. Barč - Ivan a i.). 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko 

obhájiť vecnými argumentmi. 
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Predmet:  

SLOVENSKÝ JAZYK 

A LITERATÚRA 

4. ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV TEMATICKÉHO 

CELKU 

Témy  

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

JAZYK A REČ 

 

 

3 

  

Žiak: 

 

Vývin spisovného jazyka 

 

3 

 

 

indoeurópsky prajazyk  

indoeurópske jazyky  

staroslovienčina  

slovanské jazyky – východoslovanské, 

západoslovanské, južnoslovanské 

kodifikácia spisovného jazyka  

A. Bernolák – kultúrna západoslovenčina  

Ľ. Štúr – stredoslovenské nárečie, 

štúrovčina   

M. Hattala • platné kodifikačné príručky   

požiadavky slovenskej štátnej normy na 

vybrané písomnosti administratívneho 

štýlu (úradný list) 

Vie vysvetliť rozdiel medzi národným, cieľovým, cudzím, úradným (štátnym) jazykom a 

jazykmi národnostných menšín a dokáže vysvetliť ich základné funkcie.  

Pozná a pri tvorbe vlastných jazykových prejavov aktívne využíva platné kodifikačné 

príručky. 

Pozná klasifikáciu slovanských jazykov 

Vie vysvetliť vývojovú líniu slovenčiny od indoeurópskeho prajazyka po jej začlenenie 

do rodiny západoslovanských jazykov.  

Pozná dôvody, pre ktoré sa staroslovienčina stala spisovným jazykom na našom 

území. Pozná ohlas tejto kultúry aj v neskorších obdobiach. 

 

SLOH 
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 8 

 

 

 

 

Rečnícky štýl 

 

 

 

8 

 

 príležitostné prejavy – slávnostné 

otvorenie podujatia  

náučný prejav – prednáška, referát  

agitačný prejav – politická reč, súdna reč  

diskusný príspevok  

interpretácia textu  

propagácia  

propaganda  

agitácia  

dezinformácia 

hybridizácia jazykových štýlov, 

slohových postupov, slohových útvarov 

 projekt (odborná školská práca) 

Vie charakterizovať rečnícky jazykový štýl a  vysvetliť uplatnenie slohových postupov 

v konkrétnom jazykovom štýle, navyše  prakticky zvládnuť základné slohové útvary 

rečníckeho štýlu. 

Ovláda a vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava aktuálnu jazykovú normu a 

zároveň je schopný zvoliť vhodné štylistické prostriedky v každej komunikačnej situácii 

aj vtedy, ak by tým porušil jazykovú normu.  

Dokáže vysvetliť pojem hybridizácia jazykových štýlov, slohových postupov a slohových 

útvarov a vo vlastných jazykových prejavoch vie odôvodniť využitie výrazových 

prostriedkov hybridizácie.  

Pri tvorbe vlastného jazykového prejavu dodržiava, resp. prispôsobuje si jednotlivé fázy 

tvorby prejavu s dôrazom na jeho vhodnú ústnu alebo písomnú prezentáciu.  

Pri ústnej prezentácii jazykového prejavu aktívne využíva vhodné mimojazykové 

prostriedky, ktorými umocňuje celkové vyznenie svojho prejavu.  

Ovláda a vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava spoločenské zásady jazykovej 

komunikácie.  

Vo svojej jazykovej praxi sa vedome vyhýba devalvujúcej komunikácii.  

Dokáže sa rozhodnúť pre vhodný slohový útvar/žáner v súlade s cieľom komunikácie.  

Vie samostatne transformovať text z jedného žánru do druhého.  

Vie vysvetliť rozdiely medzi rôznymi spôsobmi šírenia informácií (propagácia, 

propaganda a agitácia) a je pripravený na možnú prítomnosť dezinformácií v 

jazykových prejavoch. Dokáže vyjadriť svoj názor na ne.  

Pomocou analýzy textov dokáže nájsť ich spoločné a rozdielne znaky, ktoré využíva pri 

interpretácii.  

Vie vysvetliť typické znaky príležitostných, náučných a agitačných prejavov a dokáže 

tieto žánre  samostatne vytvoriť.  

Pozná rôzne druhy otázok a vo vlastných jazykových prejavoch ich aktívne a vhodne 

využíva.   
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DRAMATICKÁ LITERATÚRA 

 

 

4 

  

Žiak: 

 

TVORBA PROJEKTU 

 

2 

 

  

Žiak: 

 

 

 

Realizácia školskej práce 

 

 

 

 

2 

 

 projekt (príprava na prezentáciu 

odborných školských prác) 

 

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 argumentmi. 

 

KONTROLNÉ SLOHOVÉ 

PRÁCE 

 

 

6 

 

 rozprávanie 

 diskusný príspevok / príležitostný prejav 

 

 

 

PREZENTÁCIA PROJEKTU 

 

 

2 

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.   
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Absurdná dráma 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 absurdná dráma 

 autorské divadlá 

Ovláda klasický päťfázový kompozičný princíp drámy.  

Rozumie estetickej funkcii popierania tradičných foriem konzervatívneho 

umenia a klasickej štruktúry dramatického diela.  

Charakterizuje základné charakteristiky absurdného divadla (retardácia deja, 

neprítomnosť zápletky či rozuzlenia, mozaikovitá výstavba sujetu, absurdnosť 

príbehu, rezignácia jednoty miesta, času a deja, rezignácia vonkajšej i vnútornej 

kompozície dramatického diela, rozvíjanie symbolickej /významovej/ roviny 

drámy). 

Zároveň pozná popredných predstaviteľov absurdnej drámy nielen vo svet, ale 

aj na Slovensku. 

Na dielach vybraných predstaviteľov dokáže aplikovať získané vedomosti 

z charakteristík absurdného divadla.  

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko obhájiť 

vecnými argumentmi. 

 

 

Čítanie, analýza a interpretácia 

diela 

S. Becket: Čakanie na Godota 

M. Lasica – J. Satinský: Soireé 

Stanislav Štepka: Jááánošííík 

 

 

 

 

 

3 

 

VEĽKÁ EPICKÁ PRÓZA 

LYRICKÁ POÉZIA 

   

5 

  

Žiak: 

 

 

Súčasná literatúra 

Postmoderna 

 

 

 

1 

 

 postmoderna 

 žánrový synkretizmus 

 antiromán 

 existencializmus 

 neorealizmus 

Pozná podstatu vnútorného monológu, vie vysvetliť rozdiel medzi monológom v 

próze a dráme, chápe a vie demonštrovať na akomkoľvek texte jeho funkciu z 

hľadiska obsahového zamerania diela.  

Dokáže rozlíšiť rôzne podoby súčasnej epickej prózy s ohľadom na novátorské 

a experimentálne znaky postmodernistickej literatúry.  

Definuje pojmy literárna postmoderna, existencializmus, nový román, absurdná 
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Čítanie, analýza a interpretácia 

diela 

M. Válek: vlastný výber 

M. Rúfus: vlastný výber 

J. Urban: vlastný výber 

D. Tatarka: Démon súhlasu 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 magický realizmus 

 beat generation 

 vedecko-fantastická próza 

 detektívny román 

persifláž 

palimpsest 

satira 

 

 

 

literatúra, populárna literatúra, magický realizmus, neorealizmus či beat 

generation.  

Identifikuje a objasňuje tzv. non-chronologickú kompozíciu či iné typy 

kompozičných metód (retrospektíva, mozaika). 

Dokáže vystihnúť súvislosť medzi uvoľneným prúdom rozprávania a estetickým 

účinkom na čitateľa a zhodnotiť ju. 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko obhájiť 

vecnými argumentmi. 

 

DEJINY UMENIA 

A LITERAURY 

 

 

40 

  

Žiak: 

 

 

Povojnové obnovenie 

naratívnej a intencionálnej 

literatúry 

 

 

 

25 

 

existencializmus 

antiromán 

beat generation 

magický realizmus 

postmoderna 

 

Pozná politické, spoločensko-historické a kultúrne súvislosti vývinu svetovej i 

slovenskej literatúry v období od druhej svetovej vojny po súčasnosť.  

Charakterizuje základné vývinové impulzy v slovenskej próze a poézii daného 

obdobia.  

Dokumentuje vývin slovenskej dramatickej tvorby v danom období.  
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Čítanie, analýza a interpretácia 

diela 

J. D. Salinger: Kto chytá v žite 

Joseph Heller: Hlava XXII. 

Lawrence Ferlighetti: vlastný 

výber 

George Orwell: 1984 

A. Solženicyn: Rakovina 

B. Brecht: Matka Guráž a jej 

deti 

E. M. Remarque: Na západe 

nič nového 

Peter Jaroš: Tisícročná včela 

Rudolf Sloboda: Rozum 

Ľubomír Feldek: vlastný výber 

Peter Karvaš: Veľká parochňa 

 

 

15 

absurdná dráma 

epické divadlo 

socialistická poézia a budovateľský román  

konkretisti 

oficiálna literatúra 

samizdatová literatúra 

 

Charakterizuje exilovú a disidentskú literatúru a pozná literárne časopisy a ich 

úlohu v literárnom procese daného obdobia.  

Popisuje a hodnotí najvýznamnejšie osobnosti svetovej i slovenskej poézie a 

prózy od druhej svetovej vojny po súčasnosť a charakterizuje ich tvorbu.  

Dokáže rozlíšiť rôzne podoby súčasnej epickej prózy s ohľadom na novátorské 

a experimentálne znaky postmodernistickej literatúry.  

Definuje pojmy literárna postmoderna, existencializmus, nový román, absurdná 

literatúra, populárna literatúra, magický realizmus, neorealizmus či beat 

generation.  

Identifikuje a objasňuje tzv. non-chronologickú kompozíciu či iné typy 

kompozičných metód (retrospektíva, mozaika). 

Dokáže vystihnúť súvislosť medzi uvoľneným prúdom rozprávania a estetickým 

účinkom na čitateľa a zhodnotiť ju. 

 

Verbalizuje vlastný čitateľský zážitok a je schopný svoje stanovisko obhájiť 

vecnými argumentmi. 
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2.2 Anglický jazyk 

Názov predmetu  Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby Spolu 387 vyučovacích hodín. 

Kód a názov študijného odboru Všetky odbory 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

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 
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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 svojím obsahom vychádza zo základov cudzieho jazyka na úrovni A2  a žiaci/žiačky počas štúdia na strednej škole 

získavajú vedomosti a zručnosti na úrovni B1. 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. 

 

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, 
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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 primeranú 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 kariéru. Máme na mysli predovšetkým 

odbornú prípravu žiakov pri výučbe terminológie v oblasti umenia, kultúry so zameraním na odbory, ktoré na konzervatóriu študujú. 

 

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, 
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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. 

 

 

Kompetencie 

 

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, 
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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) 
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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) 

 

 

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:  

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, 

artikulačne zrozumiteľne vyslovovať, aj keď je niekedy evidentný cudzí prízvuk a objavujú sa príležitostné prípady nesprávnej výslovnosti,  

vytvoriť súvislý písomný text, ktorý  je všeobecne zrozumiteľný. 
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 Sociolingválna kompetencia  

 

Žiak dokáže:  

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,  

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:  

 

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,  

 vytvoriť jednoduchý opis alebo rozprávanie,  

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

zrozumiteľne vyjadriť podstatu myšlienky. 
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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  



100 

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  
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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  

 Varovať pred niekým/niečím  
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15. Reagovať na niečo, čo sa má 

udiať v budúcnosti  

 

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  
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 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  

 

 

Výkonový štandard 

Počúvanie  s porozumením – výkonový štandard 
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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,  
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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.  
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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. 

 

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) 

 

 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu 

 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

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
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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): 

Úvod do štúdia jazykov (4)  

Rodina (11) - osobné údaje, členovia rodiny, charakterové vlastnosti 

Voľný čas a záľuby (15 hodín) - záujmy a záľuby, možnosti trávenia voľného času 

Šport (20 hodín) - druhy športov, aktívny / pasívny šport, športové vybavenie 

Domov a bývanie (13 hodín) - vybavenie a druhy miestností v bytoch, domoch 

Mestá a miesta (12 hodín) – určovanie smeru, mesto a dedina 

Kultúra a umenie, film (24 hodín)  - druhy umenia, obľúbená kniha 

 

2.ročník (99 hodín): 

Úvod (1 hodina) 

Obchod a služby (24 hodín) - nákupné zariadenia, spôsoby nákupov a platenia, služby 

Veda a technika (25 hodín) – technické vynálezy v živote človeka 

Komunikácia (15 hodín) - druhy komunikácie, význam štúdia cudzích jazykov 

Multikultúrna spoločnosť (10 hodín) – stereotypy slušného správania sa v rôznych krajinách 

Človek a príroda (24hodín) - podnebie a počasie, zvieratá a rastliny, prírodné katastrofy 

 

3.ročník (99 hodín): 
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Človek a spoločnosť (21 hodín) – pravidlá v spoločnosti, morálka a zákon, kriminalita 

Kultúra a umenie – literatúra (21 hodín) – typy literatúry, slávni spisovatelia a ich diela 

Rodina (8 hodín) – rodinné štruktúry, rodinné problémy 

Kultúra a umenie – múzické, výtvarné (8 hodín) – umelecké diela, umelecké inštitúcie 

Cestovanie (8 hodín) – dopravné prostriedky, destinácie 

Stravovanie (8hodín) - jedlá, nápoje, stravovacie návyky 

Móda (8 hodín) - základné druhy odevov, odevné doplnky 

Mladí a ich svet (8 hodín) – život tínedžerov a mladých dospelých 

Zdravotná starostlivosť (9 hodín) – časti ľudského tela, choroby, zranenia, liečba 

 

4.ročník (90 hodín) 

Štúdium a škola (5 hodín) - typy škôl, organizácia školského roka, predmety v škole 

Zamestnanie (5 hodín) - výber povolania, typy zamestnaní, životopis  

Slovensko (5 hodín) – základné fakty, turisticky atraktívne miesta 

Anglicky hovoriace krajiny (5 hodín) - základné fakty, turisticky atraktívne miesta 

Mestá a miesta (5 hodín)  - významné miesta vo svete 

Multikultúrna spoločnosť(5 hodín) –, pozitíva a problémy multikulturálnej spoločnosti 

Idoly, hrdinovia (5 hodín) – reálni a fiktívni hrdinovia, životné vzory 

Masmédiá (5 hodín) – typy masmédií, ich význam 

Ľudské vzťahy (5 hodín) – formálne a neformálne vzťahy 

Voľný čas a záľuby (5 hodín) – koníčky, aktívny a pasívny spôsob trávenia voľného času 

Človek a spoločnosť ( 5 hodín) – spoločenské triedy 

Veda a technika (5 hodín) – technika v živote človeka 

Človek a príroda (5 hodín) – ekológia, environmentálne problémy a riešenia 
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Bývanie ( 5 hodín) – získanie bývania, hypotéka, možnosti bývania 

Šport (5 hodín) – bezpečnosť pri športe, športové udalosti 

Rodina (5 hodín) - rodinné štruktúry, rodinné problémy 

Nakupovanie a služby (5 hodín) – nákupné centrá, služby 

Komunikácia (5 hodín) – verbálna a neverbálna komunikácia 

 

 

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. 
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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. 

 

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 konzervatória 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: 
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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. 
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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. 

Predmet:  

Anglický jazyk 

1.ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 

 

NÁZOV 

TEMATICKÉHO 

CELKU 

  

 

Počet  

hodín 

Pojmy z obsahového štandardu Výkonový štandard na optimálnej úrovni Prierezové témy 
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Úvod do štúdia 

jazyka  

 

 

 

 

 

4 

 

Obsah predmetu, metódy  formy práce, 

kritériá hodnotenia. 

Opakovanie z predchádzajúcich ročníkov ZŠ. 

Letné prázdniny. 

Predstavenie  sa a zoznámenie sa so 

spolužiakmi. 

 

Žiak sa oboznámi sa s obsahom predmetu, metódami 

a formami práce a kritériami hodnotenia  

Žiak opakuje učivo z predchádzajúceho ročníka. 

Žiak vie udržiavať rozhovor o svojich letných 

prázdninách. 

Žiak sa vie predstaviť a zoznámiť sa s novými 

spolužiakmi. 

  

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho 

skúšania a robí komunikačné cvičenia so svojimi 

spolužiakmi. 

 

Rodina 11 Členovia rodiny. 

Autocharakteristika. 

Človek a jeho vlastnosti.  

Opozitá.  

Žiak vie pomenovať členov rodiny.  

Žiak vie opísať vlastnosti človeka. 

Žiak vie napísať krátky text o sebe  

Žiak vie vytvoriť opozitá prídavných mien pomocou 

predpôn. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

 

Voľný čas 

záľuby 

 

 

 

 

 

24 

 

Predponové tvorenie opozít prídavných mien. 

Prítomné časy a ich porovnávanie. 

Záľuby a koníčky. 

Slovesné vzory. 

Hudobné žánre.  

Vyjadrenie názoru.  

 

Žiak vie rozlíšiť a správne použiť prítomné časy 

Žiak vie rozprávať o záľubách 

Žiak vie identifikovať a používať základné slovesné 

väzby 

Žiak vie vyhľadávať podstatné informácie v texte 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho 

skúšania a robí komunikačné cvičenia so svojimi 

spolužiakmi. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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Šport 20 Športy, športové disciplíny.  

Športové výrazy. 

Športová udalosť.  

Minulý čas jednoduchý a priebehový, ich 

porovnávanie. 

Rozprávanie o minulej udalosti. 

Súkromný list 

Žiak vie rozprávať o športoch. 

Žiak vie tvoriť a použiť minulý čas jednoduchý a 

priebehový . 

Žiak vie rozlišovať pravidelné a nepravidelné slovesá. 

Žiak vie prerozprávať príbeh. 

Žiak vie vyhľadávať podstatné informácie v texte 

Žiak vie napísať neformálny list. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho 

skúšania, písomných testov a robí komunikačné 

cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Ochrana života a 

zdravia 

 

 

Domov a 

bývanie  

 

 

 

    13 

 

Typy domov, zariadenia. 

Zložené podstatné mená. 

Vyjadrenie kvantity (some, any,much, many,a 

lot of, a litte, a few).  

Určitý a neurčitý člen. 

Opis obrázku.  

 

Žiak vie pomenovať typy domov a časti bytového 

zariadenia. 

Žiak pozná a používa predložky pohybu. 

Žiak vie vyjadriť množstvo. 

Žiak vie správne používať členy. 

Žiak vie rozlišovať zámená some, any. 

Žiak vie porozumieť ľahšiemu novinovému článku 

Žiak vie opísať obrázok 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Mestá a miesta 12 Objekty v meste a na dedine. 

Opis miesta.  

Blog o dovolenkovej destinácii. 

Žiak vie opísať miesto. 

Žiak vie porovnať život v meste a na dedine. 

Žiak vie napísať blog o dovolenkovej destinácii. 

 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho 

skúšania, písomných testov a robí komunikačné 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Environmentálna 

výchova 
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cvičenia so svojimi spolužiakmi 

 

 

 

 

Kultúra a 

umenie 

 

 

 

 

    24 

 

Filmy a ich žánre.  

Hodnotenie diela pomocou prídavných mien. 

Prídavné mená končiace na –ed/-ing. 

Povolania vo filmovom priemysle. 

Vyjadrenie preferencie.  

Stupňovanie prídavných mien.  

Ceremónie a slávnostné udalosti v kultúre. 

Prirovnávanie a porovnávanie.  

Nákup vstupenky na kultúrne podujatie. 

Recenzia filmu. 

 

Žiak vie rozprávať o rôznych typoch filmoch. 

Žiak vie opísať a zhodnotiť film pomocou prídavných 

mien. 

Žiak rozlíši prídavné mená končiace na –ed/-ing. 

Žiak vie vytvoriť dialóg na kúpenie lístkov na kultúrne 

predstavenie. 

Žiak vie stupňovať prídavné mená. 

Žiak vie používať štruktúry na porovnávanie. 

Žiak vie vyhľadávať podstatné informácie v texte. 

Žiak vie napísať recenziu. 

Žiak vie vyplniť formulár. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho 

skúšania, písomných testov a robí komunikačné 

cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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Predmet:  

Anglický jazyk 

2.ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 

 

NÁZOV 

TEMATICKÉHO 

CELKU 

Témy  

 

Počet  

hodín 

 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

Prierezové témy 

 

 

 

Úvod do štúdia 

jazyka 

 

 

 

    1 

 

Obsah predmetu, metódy  formy práce, kritériá 

hodnotenia. 

Opakovanie z predchádzajúceho  ročníka. 

Letné prázdniny – pozitíva a nástrahy. 

 

 

Žiak sa oboznámi sa s obsahom predmetu, 

metódami a formami práce a kritériami hodnotenia  

Žiak opakuje učivo z predchádzajúceho ročníka. 

Žiak vie viesť a udržiavať rozhovor o svojich 

letných prázdninách. 

 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a robí komunikačné cvičenia so 

svojimi spolužiakmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy obchodov a ich sortiment. 

Finančné operácie. 

Predprítomný čas. 

Gone a been. 

 

Žiak vie identifikovať rôzne obchody a čo ich 

sortiment. 

Žiak vie rozprávať o slávnych nákupných miestach. 

Žiak vie tvoriť a použiť predprítomný čas. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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Obchod a služby 

24 Porovnávanie minulého a predprítomného času. 

Online aukcie. 

Slávne nákupné centrá. 

Reklamácia a sťažnosť. 

Formálny list. 

Žiak vie rozlišovať minulý a predprítomný čas. 

Žiak vie vyhľadávať podstatné informácie v texte. 

Žiak vie vytvoriť sťažnosť v obchode. 

Žiak vie napísať sťažnosť. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

Veda 

a technika 

v službách 

ľudstva 

 

 

25 

 

Elektronické zariadenia a pomôcky. 

Frázové slovesá – manipulácia s elektronickými 

zariadeniami. 

Sociálne siete, ich pozitíva a negatíva. 

Nulová podmienka. 

Nezvyčajné dopravné prostriedky a iné technické 

pomôcky. 

Pozvanie. 

Odkaz. 

Žiak vie pomenovať a popísať bežné elektronické  zariadenia 

a pomôcky. 

Žiak vie rozlíšiť a správne použiť will/ going to pri vyjadrovaní 

budúceho času. 

Žiak vie rozprávať o využívaní sociálnych sietí. 

Žiak vie vytvoriť a správne použiť nulovú podmienku. 

Žiak vie použiť modálne slovesá may/ might/ could  pri 

vyjadrovaní možností v prítomnosti a budúcnosti. 

Žiak vie vyhľadávať podstatné informácie v texte. 

Žiak vie vytvoriť, prijať a odmietnuť pozvanie. 

Žiak vie napísať odkaz s inštrukciou. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe ústneho skúšania 

a písomných testov,  robí komunikačné cvičenia so svojimi 

spolužiakmi. 

Mediálna 

výchova 

Komunikácia 15 Typy komunikácie 

Pozdravy, gestikulácia, etiketa. 

Modálne slovesá. 

Frázové (predložkové) slovesá – pohyby tela. 

Žiak vie pomenovať typy komunikácie. 

Žiak vie  opísať spôsoby pozdravov a gestikulácie 

v rôznych krajinách. 

Žiak vie  vyjadriť zákaz a nevyhnutnosť pomocou 

modálneho slovies. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 



118 

 

Žiak vie pomenovať pohyby tela pomocou 

predložkových slovies. 

Multikultúrna 

spoločnosť  

    10 

 

Špeciálne udalosti a darčeky. 

Prvá podmienka. 

Kultúrne tradície. 

Rada a odporúčanie. 

Odpoveď na pozvanie. 

 

Žiak vie  rozprávať o darčekoch typických pre 

rôzne príležitosti. 

Žiak vie  vytvoriť a správne použiť prvú podmienku. 

Žiak vie  porozumieť textu a vyhľadať v ňom 

dôležité informácie. 

Žiak vie  dať radu a odporúčanie. 

Žiak vie  písomne prijať a odmietnuť pozvanie. 

 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Multikultúrna výchova 

 

 

 

 

Človek a 

príroda 

 

 

 

 

    24 

 

Prírodné katastrofy a ich dôsledky. 

Príponové tvorenie podstatných mien. 

Druhá podmienka. 

Ekológia, recyklácia odpadu . 

Želacie vety. 

Charitatívne finančné zbierky. 

Kvalita života v meste. 

 

 

Žiak vie pomenovať a popísať prírodné katastrofy 

Žiak vie vytvoriť a správne použiť druhú podmienku 

Žiak vie rozprávať o možnostiach recyklovania 

Žiak vie vyjadriť želania 

Žiak vie porozumieť textu a vyhľadať v ňom 

dôležité informácie 

Žiak vie viesť dialóg a porovnávať myšlienky 

Žiak vie napísať sloh o možnostiach skvalitnenia 

života vo vlastnom meste 

 

Environmentálna 

výchova 
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Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

 

 

Predmet:  

Anglický jazyk 

3.ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 

 

NÁZOV 

TEMATICKÉHO 

CELKU 

Témy  

 

Počet  

hodín 

 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

 

Prierezové témy 

 

 

Úvod 

 

1 

 

Opakovanie vedomostí z predchádzajúceho ročníka. 

Obsah a kritériá hodnotenia predmetu. 

 

Žiak si opakuje učivo z predchádzajúceho ročníka. 

Pozná obsah premetu a kritériá jeho hodnotenia. 
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Človek a 

spoločnosť 

8 Kriminalita. 

Priponové tvorenie podstatných mien. 

Predminulý čas. 

Legendárni zbojníci. 

Nepriama reč. 

Moderná kyber-kriminalita. 

Ohlásenie krádeže. 

E-mail. 

Žiak vie pomenovať kriminálne činy, priestupky 

a osoby, ktoré tieto činy vykonávajú. 

Žiak vie vytvoriť a použiť predminulý čas . 

Žiak vie porozumieť textu a vyhľadať dôležité 

informácie. 

Žiak vie prerozprávať výpovede iných ľudí. 

Žiak vie viesť  formálny dialóg o krádeži a vysvetliť 

dôležité informácie. 

Žiak vie napísať e-mail. 

 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Kultúra a 

umenie 

21 

 

Typy publikácií. 

Trpný rod v prítomnom, minulom, predprítomnom 

a budúcom čase. 

William Shakespeare. 

Romány. 

Dohodnutie stretnutia. 

Súkromný list. 

 

 

Žiak vie pomenovať typy publikácií, ich súčasti 

a účel použitia. 

Žiak vie vytvoriť a použiť trpný rod v prítomnom, 

minulom, predprítomnom a budúcom čase. 

Žiak vie porozprávať o živote W. Shakespeara 

a stručne predstaviť jeho dielo. 

Žiak vie porozumieť umeleckému  textu a vyhľadať 

dôležité informácie. 

Žiak si vie dohodnúť stretnutie. 

Žiak vie napísať súkromný list. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Mediálna výchova 
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Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

 

 

 

 

Rodina 

 

8 

 

 

Rodinní príslušníci 

Rodinné vzťahy, rodinné štruktúry. 

Problémy v rodinách. 

Základné údaje o rodinných príslušníkoch (meno, 

vek…) 

Množné číslo podst. mien,  členy 

Vyjadrenie pádových vzťahov 

Zámená 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie porozprávať o jeho rodine, pomenovať 

rodinných príslušníkov, rodinné vzťahy a rôzne 

rodinné štruktúry. 

Žiak vie vyjadriť predstavu o  jeho budúcej  rodine. 

Žiak vie opísať rodinné oslavy a iné príležitosti. 

Žiak vie opísať rôzne typy rodinných problémov. 

Žiak vie vyjadriť množné číslo podstatných mien, 

pádové vzťahy a správne použiť členy. 

Žiak vie rozlíšiť a použiť zámená. 

 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Kultúra a 

umenie 

 

8 Návšteva kina, divadla alebo galérie. 

Výtvarné a sochárske umenie, architektúra 

Typy výtvarných a umeleckých diel. 

Žiak vie pomenovať typy umení, umelcov. 

Žiak vie vymenovať a opísať rôzne typy 

umeleckých inštitúcií a konkretizovať ich. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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Slávni autori. 

Historické a kultúrne pamiatky 

Present simple 

Present  continuous. 

 

Žiak vie porozprávať o svojom obľúbenom autorovi, 

filme, divadelnej hre, či umeleckom diele. 

Žiak vie diskutovať o potrebe umenia v súčasnej  

Žiak vie rozlíšiť a správne použiť prítomný čas 

jednoduchý a priebehový. 

 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

dobe. 

Cestovanie 8 Spôsoby cestovania. 

Dôvody cestovania. 

Výhody a nevýhody dopravných prostriedkov 

Obľúbená alebo vysnívaná destinácia. 

Budúci čas – will, going to, present simple, present 

progressive 

Žiak vie pomenovať spôsoby cestovania. 

Žiak vie vysvetliť dôvody cestovania 

Žiak vie porovnať výhody a nevýhody dopravných 

prostriedkov. 

Žiak vie rozlíšiť a použiť jednotlivé typy budúceho 

času 

Dokáže plynule rozprávať o jeho obľúbenej krajine, 

ktorú navštívil, o krajine, ktorú by chcel ešte 

navštíviť a prečo. 

 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

dobe. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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Stravovanie 8 Slovná zásoba – jedlo, potraviny, ovocie, zelenina 

Typy jedál. 

Stravovacie návyky. 

Typické slovenské jedlá 

Typické anglické jedlá 

Výhody a nevýhody stravovania v reštauráciách 

Fastfood – nezdravé jedlá 

Príprava obľúbeného jedla 

Minulý čas. 

 

Žiak vie pomenovať rôzne stravovacie návyky na 

Slovensku a Anglicku 

Žiak vie predstaviť slovenskú a anglickú kuchyňu.  

Žiak vie rozprávať o výhodách a nevýhodách 

stravovania v reštauráciách 

Žiak vie opísať prípravu svojho obľúbeného jedla. 

Žiak vie správne použiť minulý čas. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

dobe. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Móda 8 

 

 

 

Módny priemysel 

Módne trendy 

Známi módni návrhári a značky. 

Uniformy v školách a ich dôležitosť 

Vzťažné  vety. 

Opis obrázku. 

 

 

Žiak vie porozprávať o súčastiach módneho 

priemyslu. 

Žiak vie porovnať módu v minulosti a dnes. 

Žiak vie predstaviť svoj módny štýl, značku 

a obľúbeného módneho návrhára. 

Žiak vie vyjadriť názor na používanie uniforiem 

v školách. 

Žiak dokáže správne používať vzťažné vety. 

Žiak vie opísať obrázok. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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Mladí a ich svet 

8 Mladí ľudia – tínedžeri, mladí dospelí. 

Problémy a ambície mladých ľudí. 

Životný štýl mladých ľudí. 

Generačné rozdiely. 

Predprítomný čas. 

Vyjadrenie preferencií. 

 

 

Žiak vie opísať a porovnať život tínedžerov 

a mladých dospelých. 

Žiak vie opísať problémy mladých ľudí, ich sny 

a ambície. 

Žiak vie charakterizovať životný štýl a hodnoty 

mladých ľudí. 

Žiak vie vysvetliť  a identifikovať generačné rozdiely 

Žiak vie správne použiť predprítomný čas. 

Žiak vie vyjadriť preferencie. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Zdravotná 

starostlivosť 

9 Ľudské telo 

Typy ochorení a zranení 

Typy lekárov,  liečby 

Zdravý životný štýl 

Predložky 

Príslovky 

 

 

 

 

Žiak vie pomenovať časti ľudského tela. 

Žiak vie pomenovať typy ochorení a zranení. 

Žiak vie pomenovať typy lekárov a vysvetliť 

podstatu liečby. 

Žiak vie predstaviť pravidlá zdravého životného 

štýlu. 

Žiak vie správne použiť predložky a príslovky. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a písomných testov,  robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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Predmet: 

ANGLICKY JAZYK 

4. ročník 

 

3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín 

 

 

NÁZOV TEMATICKÉHO 

CELKU 

Témy 

Počet 

hodín 
Pojmy z obsahového štandardu 

Výkonový štandard žiaka na optimálnej 

úrovni 

Prierezové témy 

Úvod do štúdia 
 

         1 

Cieľové požiadavky na maturitné 

skúšky 

Žiak pozná cieľové požiadavky na MS a vie 

nájsť zdroj týchto informácií na internete. 

 

Škola a štúdium  

5 

Typy škôl 

Učebné predmety 

Porovnanie anglického a slovenského 

školského systému 

Opis školy, do ktorej žiak chodí 

Modálne slovesá 

Žiak vie pomenovať typy škôl a predmety, 

ktoré sa v škole vyučujú 

Žiak vie diskutuje na tému škola a porovnáva 

slovenský školský systém s anglickým 

školským systémom 

Žiak vie opísať vlastnú  školu, dôvody jej 

výberu a navrhnúť zmeny na zlepšenie. 

Žiak vie používať modálne slovesá. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Zamestnanie 

 

5 

Typy zamestnania. 

Spôsoby hľadania si práce  

Problémy na trhu práce, 

nezamestnanosť 

Práca na Slovensku a v zahraničí 

Životopis 

Používanie pasívu 

 

Žiak vie pomenovať typy zamestnaní 

v rôznych oblastiach. 

Žiak vie opísať postup pri hľadaní si práce. 

Žiak vie identifikovať a pomenovať problémy 

na trhu práce. 

Žiak vie porovnať a vyjadriť názor na prácu na 

Slovensku a v zahraničí. 

Žiak vie napísať životopis. 

Žiak vie použiť trpný rod. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania a robí komunikačné 

cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Slovensko 5 Reálie a základné poznatky 

o Slovensku 

Bratislava - hlavné mesto ,kultúra, 

história a pamiatky 

Turisticky atraktívne miesta na 

Slovensku 

Zvyky a tradície na Slovensku a ich 

striktné dodržiavanie v niektorých 

oblastiach Slovenska 

Vyjadrenie kvantity. 

 

Žiak vie predstaviť Slovensko, jeho geograf., 

ekonomické podmienky, politický systém. 

Žiak vie porozprávať o hlavnom meste a iných 

väčších mestách na Slovensku. 

Žiak vie porozprávať o turisticky atraktívnych 

miestach na Slovensku . 

Žiak vie predstaviť zvyky a tradície na 

Slovensku. 

Žiak vie vyjadriť kvantitu pri počítateľných aj 

nepočítateľných podstatných menách. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania, písomných testov a robí 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

 

Anglicky hovoriace krajiny 

 

5 

 
Reálie a základné poznatky o Veľkej 

Británii, USA 

Londýn, kultúra, história a pamiatky 

Washington, New York, kultúra, 

história a pamiatky 

Zvyky a tradície v UK, USA 

Väzba „there is/there are“ 

 

Žiak vie predstaviť polohu, geografické, 

politické  a ekonomické podmienky v VB, 

USA. 

Žiak vie porozprávať o dôležitých miestach 

v VB, USA.. 

Žiak vie opísať tradície a zvyky v VB a USA. 

Žiak vie použiť väzbu „there is/there are“. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania, písomných testov a robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Multikultúrna výchova 

Mestá a miesta 5 

Dôležité miesta v živote človeka 

Rodné mesto  

Vysnívané mesto/ miesto 

Významné mestá na Slovensku a vo 

svete 

Frázové slovesá 

Žiak vie pomenovať dôležité miesta v živote 

človeka a vysvetliť ich dôležitosť. 

Žiak vie opísať svoje rodné mesto. 

Žiak vie porozprávať o svojom vysnívanom 

meste/ mieste. 

Žiak vie vybrať dôležité miesta  na Slovensku 

a vo svete a zdôvodniť ich výber. 

Žiak vie používať a pozná význam základných 

frázových slovies. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania, písomných testov a robí 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Multikultúrna výchova 
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komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi 

Multikultúrna spoločnosť 5 

Multikultúrna spoločnosť, jej pozitíva a 

negatíva 

Zvyky a tradície v rôznych krajinách 

Migrácia ľudí, jej dôvody 

Sviatky v rôznych krajinách 

Predponové a príponové tvorenie slov 

 

Žiak vie charakterizovať multikultúrnu 

spoločnosť, vyjadriť názor na jej pozitíva 

a negatíva. 

Žiak vie opísať zaujímavé zvyky rôznych krajín, 

náboženstiev, národov. 

Žiak vie vysvetliť dôvody migrácie ľudí a jej 

dôsledy. 

Žiak vie opísať typy sviatkov a spôsob ich oslavy 

v rôznych krajinách. 

Žiak vie vytvoriť slová pomocou prípon, predpôn. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

ústneho skúšania, písomných testov a robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Multikultúrna výchova 

Idoly a hrdinovia 5 

Typy idolov a hrdinov v živote 

človeka. 

Vlastnosti človeka. 

Pozitívny a negatívny vplyv idolov. 

Skutoční a literárni / filmoví hrdinovia. 

Charakteristika osoby 

 

Žiak vie pomenovať typy hrdinov a idolov pre 

rôzne etapy v živote človeka. 

Žiak vie pomenovať a vysvetliť pozitívne 

a negatívne vlastnosti človeka. 

Žiak vie vyjadriť názor na vplyv idolov na život 

človeka. 

Žiak vie predstaviť svojho skutočného 

a literárneho/filmového hrdinu. 

Žiak vie vytvoriť charakteristiku osoby. 

Žiak si overuje získané vedomosti na základe 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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ústneho skúšania, písomných testov a robí 

komunikačné cvičenia so svojimi spolužiakmi 

Masmédiá 5 

Masmediálna komunikácia 

Klasické a moderné typy masmédií 

Vplyvy masmédií na mladého človeka 

Stupňovanie prídavných mien 

Žiak vie vysvetliť význam masmediálnej 

komunikácie. 

Žiak vie rozlíšiť typy klasických a moderných 

masmédií. 

Žiak vie vyjadriť názor na vplyv masmédií na 

ľudí. 

Žiak pozná pravidlá stupňovania prídavných 

mien. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Mediálna 

výchova 

Ľudské vzťahy 5 Formálne a neformálne medziľudské 

vzťahy 

Priateľstvo, jeho význam v živote 

človeka 

Problémy v medziľudských vzťahoch 

a ich riešenia 

Nepriama reč 

Žiak vie rozlíšiť a opísať formálne 

a neformálne medziľudské vzťahy. 

Žiak vie vyjadriť názor na potrebu priateľstva 

a charakterizovať najlepšieho priateľa. 

Žiak vie identifikovať a pomenovať problémy 

vo vzťahoch a navrhnúť ich riešenie. 

Žiak vie používať nepriamu reč. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Voľný čas a záľuby 5 

Spôsoby trávenia voľného času 

Záľuby a koníčky 

Životný štýl rôznych generácií. 

Vyjadrenie preferencií 

Žiak vie pomenovať tradičné aj netradičné 

spôsoby trávenia voľného času. 

Žiak vie opísať záľuby a koníčky z rôznych 

oblastí života. 

Žiak vie opísať a porovnať životný štýl 

rôznych generácií. 

Žiak vie vyjadriť osobné preferencie pri 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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trávení voľného času. 

Človek a spoločnosť 5 
Spoločnosť a mladý človek žijúci v nej 

Výchova detí v minulosti 

Výchova detí v súčasnosti 

Mladý človek dnes a v minulosti 

Dodržiavanie pravidiel 

Nerešpektovanie a porušovanie 

pravidiel 

Kriminalita, vandalizmus  

Používanie much, many, few, little 

Žiak 

Vie porovnať výchovu detí v súčasnosti 

s výchovou v minulosti 

Vie diskutovať o rôznych vplyvoch, ktoré 

ovplyvňujú súčasného mladého človeka 

Vie diskutovať o vlastnej predstave výchovy 

mladého človeka 

Vie diskutovať o tom, kde je už hranica 

prekročená a kde už dochádza k porušeniu 

pravidiel a zákonov  

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Veda a technika 5 Vplyvy moderných technológií na 

súčasného človeka 

Výhody a nevýhody moderných 

technológií 

Používanie členov, určitých a 

neurčitých 

Používanie some, any 

 

Žiak 

Vie diskutovať o vplyvoch modernej 

technológie 

Vie rozprávať o pozitívach a negatívach 

modernej technológie 

Vie diskutovať o vplyvoch technológií na 

mladého človeka – internet, mobilné telefóny, 

počítače 

Mediálna 

výchova 



131 

 

Človek a príroda 5 

Slovná zásoba – životné prostredie 

Spoločné nažívanie človeka 

s prírodou 

Prírodné katastrofy po celom svete 

Ako sa starať o životné prostredie 

Používanie neurčitých a určitých 

členov 

 

Žiak 

Vie diskutovať o nebezpečenstve, ktoré hrozí 

ľudom, ak sa nezačnú starať o životné 

prostredie 

Vie opísať ekologické problémy 

Vie navrhnúť riešenie ekologických 

problémov. 

Vie diskutovať o katastrofách a krajinách, 

ktoré boli zasiahnuté 

Vie správne použiť určité a neurčité zmená 

Environmentálna výchova 

Bývanie 5 
Názvy miestností 

Opis miestnosti (zariadenie a jeho 

postavene v miestnosti) 

Dom alebo byt – výhody/nevýhody 

Bývanie v meste alebo na vidieku 

Inzeráty 

Hypotéka 

Prenájom 

Používanie there is, there are 

Používanie predložiek miesta 

Žiak  

Vie pomenovať miestnosti v byte a opísať ich  

Vie odôvodniť výhody a nevýhody bývania v 

dome či byte/ v meste či na vidieku 

Vie sa orientovať v inzerátoch pri hľadaní 

podnájmu  

Dokáže viesť telefonický rozhovor pri kúpe 

bytu 

Vie opísať spôsoby získania nového bývania. 

Vie použiť frázy there is/ there are  a správne 

predložky pri opise. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Šport 5 

Slovná zásoba – druhy športov 

(zimné-letné, individuálne-kolektívne) 

Obľúbený šport 

Športové súťaže – olympijské hry 

Nové trendy v športe 

Present simple  

Present progressive 

 

Žiak vie: 

pomenovať rôzne druhy športov a športových 

súťaží 

samostatne rozprávať o nových trendoch v 

športe 

porovnať letné a zimné športy 

porozprávať o jeho obľúbených športoch 

a dôvodoch na športovanie 

porozprávať o rizikách v športe. 

správne použiť prítomný jednoduchý 

a priebehový čas. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Ochrana života a zdravia 

Rodina 5 

Rodinné štruktúry 

Rodinné vzťahy, problémy, ich 

riešenie. 

Privlastňovacie zámená 

Present perfect 

Present perfect progressive 

 

Žiak vie: 

porozprávať o jeho rodine, pomenovať 

rodinné štruktúry, rodinné vzťahy. 

vyjadriť predstavu o  jeho budúcej  rodine. 

opísať rôzne typy rodinných problémov 

a navrhnúť spôsoby ich riešenia. 

správne použiť predprítomný jednoduchý 

a priebehový čas  

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Nakupovanie a služby 5 

Typy nákupných zariadení 

Slovná zásoba – v supermarkete 

Spôsob platenia 

Banka a výber z bankomatu 

Na pošte – posielanie listov a balíkov 

Používanie shall, will 

Ing – formy 

To - infinitív 

  

Žiak  

Pozná rôzne typy nákupných zariadení 

a sortimentu v nich. 

Pozná základné pojmy z bankovej 

terminológie 

Vie sa orientovať na pošte, polícii, 

v nemocnici 

Vie porovnať výhody nakupovania vo veľkých 

obchodných centrách s malými obchodmi 

a supermarketmi 

Vie pomenovať služby 

Vie použiť formy budúceho času a slovesné 

vzory. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Komunikácia 5 

Komunikácia – verbálna, neverbálna,  

Výhody a nevýhody verbálnej 

komunikácie 

Výhody a nevýhody neverbálnej 

komunikácie 

 Používanie prídavných mien 

a prísloviek, rozdiely 

Žiak 

Vie porozprávať o jednotlivých typoch 

komunikácií 

Vie porovnať verbálnu a neverbálnu 

komunikáciu 

Vie diskutovať o výhodách  a nevýhodách 

verbálnej a neverbálne komunikácie  

Vie uviesť príklady  na rozdielnosť 

komunikácie v rôznych krajinách. 

Vie správne používať prídavné mená 

a príslovky  

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Kultúra a umenie 

 

4 
Návšteva kina alebo divadla  

Kultúra anglicky hovoriacich krajín 

Literatúra (anglickí autori) 

Výtvarné a sochárske umenie, 

architektúra 

Historické a kultúrne pamiatky 

Past simple 

Past progressive 

 

Žiak vie: 

pomenovať typy umení, umelcov. 

vymenovať a opísať rôzne typy umeleckých 

inštitúcií a konkretizuje ich. 

porozprávať o svojom obľúbenom hudobnom 

interpretovi, literárnom autorovi, filme, 

divadelnej hre, či umeleckom diele. 

diskutovať o potrebe umenia v súčasnej dobe. 

správne použiť minulý jednoduchý 

a priebehový čas 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Šport 

 

4 

Slovná zásoba – druhy športov 

(zimné-letné, individuálne-kolektívne) 

Obľúbený šport 

Športové súťaže – olympijské hry 

Nové trendy v športe 

Ústne skúšanie 

Present perfect 

Present perfect progressive 

 

Žiak vie: 

pomenovať rôzne druhy športov a športových 

súťaží 

samostatne rozprávať o nových trendoch v 

športe 

porovnať letné a zimné športy 

porozprávať o jeho obľúbených športoch, 

prečo je dôležité športovať 

porozprávať o rizikách v športe. 

správne použiť predprítomný jednoduchý 

a priebehový čas 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Ochrana života a zdravia 

Bývanie 

4 Pomenovať miestnosti 

Opis miestnosti (zariadenie a jeho 

postavene v miestnosti) 

Žiak  

Vie pomenovať miestnosti v byte a opísať ich  

Vie odôvodniť výhody a nevýhody bývania v 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Dom alebo byt – výhody/nevýhody 

Bývanie v meste alebo na vidieku 

Inzeráty 

Hypotéka 

Prenájom 

Používanie there is, there are 

Používanie predložiek miesta 

dome či byte/ v meste či na vidieku 

Vie sa orientovať v inzerátoch pri hľadaní 

podnájmu  

Dokáže viesť telefonický rozhovor pri kúpe 

bytu 

Vie opísať spôsoby získania nového bývania. 

Vie použiť frázy there is/ there are  a správne 

predložky pri opise. 

Obchod a služby 

4 

Typy nákupných zariadení 

Slovná zásoba – v supermarkete 

Spôsob platenia 

Banka a výber z bankomatu 

Na pošte – posielanie listov a balíkov 

Používanie shall, will 

Ing – formy 

To - infinitív 

  

Žiak  

Pozná rôzne typy nákupných zariadení 

a sortimentu v nich. 

Pozná základné pojmy z bankovej 

terminológie 

Vie sa orientovať na pošte, polícii, 

v nemocnici 

Vie porovnať výhody nakupovania vo veľkých 

obchodných centrách s malými obchodmi 

a supermarketmi 

Vie pomenovať služby 

Vie použiť formy budúceho času a slovesné 

vzory. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Ľudské telo a starostlivosť o 

zdravie 

3 Slovná zásoba – ľudské telo 

Zdravý životný štýl 

Choroby a nehody – návšteva 

Žiak  

Pozná časti ľudského tela 

Vie samostatne diskutovať o tom, ako zdravo 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Ochrana života a zdravia 
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lekára/nemocnice 

V lekárni 

Priama reč 

Nepriama reč 

Podmieňovací spôsob 

žiť 

Vie tvoriť samostatne rozhovor – návšteva 

u lekára 

Vie pomenovať ochorenia a zranenia. 

Vie vysvetliť rozdiel medzi klasickou 

a alternatívnou medicínou. 

Cestovanie 

3 

Slovná zásoba – cestovanie 

Slovná zásoba – hotel, lietadlo 

Dôvody cestovania 

Výhody a nevýhody dopravných 

prostriedkov 

Budúci čas – will, going to, present 

simple, present prograssive, will be 

+ing 

  

Žiak 

Vie porozprávať samostatne o dôvodoch 

cestovania 

Vie porovnať výhody a nevýhody dopravných 

prostriedkov. 

Dokáže si rezervovať hotelovú izbu alebo 

letenku 

Vie používať jednotlivé typy budúceho času 

Dokáže plynule rozprávať o jeho obľúbenej 

krajine, ktorú navštívil, o krajine, ktorú by 

chcel ešte navštíviť a prečo 

Vie správne použiť formy budúceho času 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Škola a vzdelanie 

3 Typy škôl 

Učebné predmety 

Porovnanie anglického a slovenského 

školského systému 

Výhody štúdia cudzích jazykov 

v zahraničí 

Žiak pozná typy škôl a predmety, ktoré sa v 

škole vyučujú 

Vie diskutovať na tému škola a porovnáva 

slovenský školský systém s anglickým 

školským systémom 

Vie vyjadriť výhody študovania v zahraničí 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Uplatnenie sa v zahraničí 

Opis školy, do ktorej žiak chodí 

Používanie pasívu 

Modálne slovesá 

Dokáže plynule rozprávať o vlastnej škole, 

ktorú navštevuje, dôvodoch jej výberu 

a navrhnúť zmeny na zlepšenie. 

Vie správne použiť modálne slovesá. 

Práca a zamestnanie 

3 

Slovná zásoba – práca, zamestnanie 

Hľadanie si práce po skončení školy 

Práca na Slovensku a v zahraničí 

Mladí ľudia a spoločnosť 

Používanie modálnych slovies 

 

Žiak vie diskutovať o jednotlivých typoch 

zamestnania 

Vie opísať postup pri hľadaní práce 

Vie porozprávať o tom, ako sa pripraviť na 

interview 

Vie diskutovať o výhodách a nevýhodách 

práce v zahraničí 

Vie diskutovať o veľkej nezamestnanosti na 

Slovensku 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Medziľudské vzťahy 

3 

Slovná zásoba – medziľudské vzťahy 

Priateľstvo 

Základné hodnoty človeka 

Tolerancia medzi ľuďmi 

Vzťahy v škole, triede, na pracovisku, 

doma, v susedstve. 

Počitateľné a nepočitateľné podstatné 

mená 

Žiak vie porovnať priateľská z detstva 

a z dospelosti 

Vie diskutovať o základných hodnotách, ku ktorým 

ho vychovávali jeho rodičia 

Vie diskutovať o tolerancii medzi ľuďmi 

Vie povedať o jeho základných hodnotách a ich 

potrebách v živote človeka 

Vie charakterizovať najlepšieho priateľa 

Vie opísať typy vzťahov v škole, triede, na 

pracovisku, doma a v susedstve. 

Vie správne používať počitateľné a nepočitateľné 

podstatné mená 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Človek a príroda 

3 
Slovná zásoba – životné prostredie 

Spoločné nažívanie človeka 

s prírodou 

Prírodné katastrofy po celom svete 

Ako sa starať o životné prostredie 

Používanie neurčitých a určitých 

členov 

 

Žiak vie diskutovať o nebezpečenstve, ktoré 

hrozí ľudom, ak sa nezačnú starať o životné 

prostredie 

Vie opísať ekologické problémy 

Vie navrhnúť riešenie ekologických 

problémov. 

Vie diskutovať o katastrofách a krajinách, 

ktoré boli zasiahnuté 

Vie správne použiť určité a neurčité zmená 

Environmentálna výchova 

Vývoj vedy a technológií 

3 Vplyvy moderných technológií na 

súčasného človeka 

Výhody a nevýhody moderných 

technológií 

Používanie členov, určitých a 

neurčitých 

Používanie some, any 

Žiak vie diskutovať o vplyvoch modernej 

technológie 

Vie rozprávať o pozitívach a negatívach 

modernej technológie 

Vie diskutovať o vplyvoch technológií na 

mladého človeka – internet, mobilné telefóny, 

počítače 

Mediálna 

výchova 

Človek a spoločnosť 

3 Spoločnosť a mladý človek žijúci v nej 

Výchova detí v minulosti 

Výchova detí v súčasnosti 

Mladý človek dnes a v minulosti 

Dodržiavanie pravidiel 

Nerešpektovanie a porušovanie pravidiel 

Kriminalita, vandalizmus  

Používanie much, many, few, little 

Žiak vie porovnať výchovu detí v súčasnosti 

s výchovou v minulosti 

Vie diskutovať o rôznych vplyvoch, ktoré 

ovplyvňujú súčasného mladého človeka 

Vie diskutovať o vlastnej predstave výchovy 

mladého človeka 

Vie diskutovať o tom, kde je už hranica prekročená 

a kde už dochádza k porušeniu pravidiel a zákonov  

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Komunikácia 

3 
 

Čo je komunikácia 

Komunikácia – verbálna, neverbálna,  

Výhody a nevýhody verbálnej 

komunikácie 

Výhody a nevýhody neverbálnej 

komunikácie 

 Používanie prídavných mien 

a prísloviek, rozdiely 

Žiak vie porozprávať o jednotlivých typoch 

komunikácií 

Vie porovnať verbálnu a neverbálnu 

komunikáciu 

Vie diskutovať o výhodách  a nevýhodách 

verbálnej a neverbálne komunikácie  

Vie uviesť príklady  na rozdielnosť 

komunikácie v rôznych krajinách. 

Vie správne používať prídavné mená 

a príslovky  

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Masmédiá  

3 

Masmédiá 

Vplyvy masmédií na mladého človeka 

Časopisy, bulvárne noviny, módne 

časopisy 

Stupňovanie prídavných mien 

Žiak vie vysvetliť pojem masmediálnej 

komunikácie 

Vie uviesť príklady masmédií 

Vie diskutovať o vplyvoch masmédií na 

mladého človeka 

Vie rozprávať o pozitívach a negatívach 

masmédií 

Vie stupňovať prídavné mená 

Mediálna 

výchova 

Ľudia a spoločnosť 

3 Spoločnosť – normy, spôsoby, etika a 

etiketa 

Etiketa v stravovaní, odievaní, 

konverzácii 

Negatívne vplyvy novodobej 

spoločnosti na mladého človeka 

Žiak vie  vysvetliť význam slova spoločnosť 

a jej základné normy. 

Vie popísať pravidlá stravovania, odievania, 

konverzácie v rôznych situáciách. 

Vie vysvetliť rozdiel medzi etikou a etiketou. 

Vie popísať spôsoby narušovania 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Drogy,alkohol, cigarety 

Ľudia v núdzi – bezdomovci, 

hendikepovaní, utečenci 

Správne používanie predložiek 

Predložky v spojení s frázovými 

slovesami 

spoločenskej normy a vyplývajúce dôsleky. 

Vie vysvetliť situáciu bezdomovcov, 

hendikepovaných a utečencov, vyjadrí názor 

na tieto skupiny ľudí. 

Vie správne používať predložky v spojení 

s frázovými slovesami 

Jedlo 

4 
Slovná zásoba – jedlo, potraviny, 

ovocie, zelenina 

Obľúbené jedlo 

Typické slovenské jedlá 

Typické anglické jedlá 

Výhody a nevýhody stravovania 

v reštauráciách 

Fastfood – nezdravé jedlá 

Príprava jedla 

Príslovky miesta  

Žiak vie pomenovať rôzne stravovacie návyky 

na Slovensku a Anglicku 

Vie porozprávať o jedlách, ktoré sú typické 

pre Slovensko 

Vie porozprávať o jedlách, ktoré sú typické 

pre Anglicko 

Vie rozprávať o výhodách a nevýhodách 

stravovania v reštauráciách 

Vie porozprávať o svojom obľúbenom jedle 

Vie popísať spôsob prípravy jedál.  

Dokáže správne používať príslovky miesta 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Ochrana života a zdravia 

Záľuby, voľný čas a životný 

štýl 

3 

hobby 

Vymenovanie voľnočasových aktivít 

Mladý človek a jeho voľný čas 

Tvoj voľný čas 

predložky  

Žiak vie vymenovať rôzne typy voľnočasových 

aktivít 

Vie porozprávať o svojich vlastných záľubách 

Vie diskutovať o tom, prečo ľudia moje záľuby, či je 

potrebné, aby mladí ľudia mali záľuby 

Vie porozprávať o tom, ako mladá generácia trávi 

svoj voľný čas 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Multikulturárna spoločnosť 

3 

Definícia multikul. spoločnosti 

Zvyky a tradície na Slovensku 

Zvyky a tradície v anglicky 

hovoriacich krajinách 

Spolužitie párov rôznych národností 

Používanie frázových slovies 

Žiak vie pomenovať a vysvetliť termín 

multikulturárna spoločnosť 

Vie plynule porozprávať o zvykoch 

a tradíciách na Slovensku 

Vie plynule porozprávať o zvykoch 

a tradíciách v anglicky hovoriacich krajinách 

Dokáže diskutovať o manželstvách rôznych 

rás 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Multikultúrna výchova 

Mestá a miesta 

3 

rodné mesto 

Vysnívané mesto 

Správne používanie predložiek po 

slovesách, prídavných menách 

Žiak vie porozprávať o svojom rodnom meste, 

čo preňho rodné mesto znamená 

Vie porozprávať o svojom vysnívanom mieste, 

kde by chcel bývať a odôvodniť to. 

Vie predstaviť mestá a miesta na svete, ktoré 

už navštívil alebo by si to želal. 

 Dokáže správne používať predložky po 

slovesách a prídavných menách 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Environmentálna výchova 

Móda 

3 

móda 

módne trendy Známi módni návrhári 

Módne vplyvy na človeka 

Uniformy v školách a ich dôležitosť 

Správne používanie vzťažných viet 

Žiak vie porozprávať o svojej móde 

Vie porovnať aká móda bola v minulosti a aká je 

dnes 

Vie plynule rozprávať o celebritách a ich módnych 

trendoch, koľko peňazí utrácajú na módne hity 

Vie diskutovať o tom, či je alebo nie je obeťou 

módy, či jeho oblečenie je odrazom jeho 

momentálnej nálady 

Dokáže správne používať vzťažné vety 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Kniha, priateľ človeka 

3 

Obľúbená kniha, autor, žáner 

Dôležitosť kníh v živote človeka 

Mladý človek a jeho vzťah ku knihe 

Porovnanie knihy a filmu 

Správne používanie určitých 

a neurčitých vzťažných viet 

Žiak vie plynule porozprávať o svojej 

obľúbenej knihe, autorovi 

Vie porovnať knihu a film 

Dokáže diskutovať na tému, prečo mladí ľudia 

čítajú menej 

Vie diskutovať, podľa čoho si vyberá knihu, či 

vie dobrá kniha ovplyvniť jeho náladu 

Dokáže správne používať určité a neurčité 

vzťažné vety 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Mediálna výchova 

Môj idol 

3 

Kto je tvoj idol 

Prečo ľudia majú svoj idol 

Pozitívny a negatívny vplyv idolov na 

človeka 

Žiak vie porozprávať o svojom obľúbenom 

idole 

Vie diskutovať samostatne, prečo daný idol 

uznáva 

Vie diskutovať o tom, ako sa človek dá 

ovplyvniť idolom, ktorý uznáva 

Vie rozprávať o tom, aké by to bolo, keby bol 

on pre niekoho idolom a prečo ľudia majú svoj 

idol 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Anglicky hovoriace krajiny –

Veľká Brítánia, USA 

5 Reálie a základné poznatky o Veľkej 

Británii, USA 

Slávne miesta, kultúra, história 

a pamiatky 

Zvyky a tradície v UK, USA 

 

Žiak vie plynule rozprávať o reáliách Veľkej 

Británie, USA, o hlavnom meste  

Vie plynule rozprávať o zvykoch, tradíciách 

a charakt. črtách VB/USA 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Multikultúrna výchova 
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Slovensko – môj rodný kraj 

3 Reálie a základné poznatky 

o Slovensku 

Bratislava - hlavné mesto ,kultúra, 

história a pamiatky 

Zvyky a tradície na Slovensku a ich 

striktné dodržiavanie v niektorých 

oblastiach Slovenska 

 

Žiak 

Vie plynule rozprávať o reáliách Slovenska, 

kultúre, histórii, o hlavnom meste Bratislava 

Vie plynule rozprávať o zvykoch, tradíciách 

a ich dodržiavaní  

Vie diskutovať, prečo by sa mali tradície 

uchovávať 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Opakovanie tém 

6 

 

Žiak 

Vie diskutovať o témach prebratých počas 

školského roku 
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2.3 Nemecký jazyk 

Názov predmetu Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby Spolu 516vyučovacích hodín 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk nemecký jazyk, slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

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. Osvojením si cudzích jazykov pomáha žiakovi 

prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, 

v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Cudzie jazyky umožňujú 

poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. 

Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia 

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 (podľa spoločného 

Európskeho referenčného rámca pre jazyky). 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.       
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Spoločný názov pre úroveň A1 a 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. Spoločný názov pre úroveň B1 a B2 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. 

 

Cieľ predmetu 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti 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 vzdelávať sa 

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; 

zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov; 

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 
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jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných 

jazykových prejavov. 

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: 

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. 

 

Obsah vzdelávania 

Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových zručností.  

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si 

ich rozvíja tak, aby dokázal:  

vedome získať nové vedomosti a zručnosti, 
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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, 

pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať 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 jazyk, 

pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

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. 

Sociolingvistická kompetencia 
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    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. 

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. 

Komunikačné  zručnosti 

  Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a 

dopĺňajú (ide o integrované zručnosti). 

 

Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak,  aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná : 

dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého, 

porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života,  

porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa 

hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach, 

vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,  

porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,  
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rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.   

 

Čítanie s porozumením 

Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú  frekventovanú 

slovnú zásobu.  Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si 

ich zdokonaľuje tak, aby:  

dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými 

sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,  

vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné  

informácie,  

rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, 

akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď., 

pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými 

prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

porozumel jednoduché osobné listy, 

z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov, 

vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.   

 

Písomný prejav  

    Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich 

zdokonaľuje tak, aby vedel: 

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 základnými konektormi,  

jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy). 

 

Ústny prejav - dialóg 

 Učiaci sa  dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia 

s prácou a voľným časom. Dokáže zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie 

vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak, aby dokázal: 

zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,  
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používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  

sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia,  reagovať na ne,  

povedať, čo sa mu páči a čo nie, 

požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

 

Ústny prejav - monológ 

Učiaci sa dokáže podať  jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok 

v rodine a v škole, opis každodenných zvyklostí a  toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo 

forme krátkeho sledu jednoduchých slovných spojení a viet. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak, aby dokázal: 

v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť, 

jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach,  

komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých 

slovných spojení a viet, 

vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy 

a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,  

opísať svoje plány a osobné skúsenosti. 

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. 

Spoločenské ciele 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových činností.  

Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni B1 a ďalej si 

ich rozvíja tak, aby dokázal:  

vedome získavať  nové vedomosti a zručnosti, 

opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

uplatňovať rôzne stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka a efektívne si 

osvojovať jazykové poznatky a rečové zručnosti, 

chápať potrebu celoživotného vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  
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kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja, 

uplatňovať všeobecné vedomosti týkajúce sa geografických a kultúrnych reálií, 

uplatňovať získané vedomosti a zručnosti v každodennom živote, 

rozoznať normy správania sa a spoločenské konvencie krajín, v ktorých sa hovorí 

cudzím jazykom, 

kriticky pristupovať k výberu informácií, 

porovnávať reálie krajín cieľového jazyka s reáliami vlastnej krajiny, 

uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti v príprave na svoje budúce povolanie, 

byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

Inštitucionálne ciele 

Inštitucionálne ciele 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 krajinách, 

kde sa cudzím jazykom hovorí. Inštitucionálne ciele zahŕňajú nasledovné zložky: 

 

Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni B1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal  používať: 

slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu 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). 

 

Sociolingvistická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni B2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni B1 a ďalej 

si ich rozvíja tak, aby dokázal:  

správne komunikovať a reagovať v rôznych spoločenských situáciách, 

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), 

používať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá, 
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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:  

v súlade s požadovanou stratégiou (zámer, téma, následnosť, príčina, kohézia, 

koherencia, štýl, register, rétorika), 

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),  

pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie informácií). 

Komunikačné zručnosti 

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a 

dopĺňajú (integrované zručnosti). 

  

Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa porozumie dlhším, náročnejším monologickým, dialogickým a kombinovaným 

ústnym prejavom informatívneho a umeleckého charakteru, a primerane náročným 

populárno-náučným textom, ktoré sú prednesené v bežnom hovorovom tempe reči a 

v štandardnom jazyku.  

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak, aby dokázal porozumieť :  

prejav ako celok, tému a hlavnú myšlienku,   

špecifické informácie a dokáže zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť podstatné 

informácie od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich, ich názory a stanoviská, 

rečové prejavy informatívneho charakteru s konkrétnou i abstraktnou tematikou   v 

bežnom hovorovom tempe reči  a v štandardnom jazyku, 
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prejavy informatívneho charakteru s tematikou každodenného života: oznamy, 

inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady v primeranom tempe reči na 

príslušnej úrovni a v štandardnom jazyku, 

autentické dialógy, napr. telefonický rozhovor, interview, 

prejavy naratívneho charakteru, napr.: zážitok, príbeh, 

podstatné informácie v obsahovo a jazykovo náročnejších prednáškach, referátoch a 

diskusiách, prednesených v bežnom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku, 

podstatné informácie z rozhlasových a televíznych správ, dokumentárnych filmov 

s tematikou každodenného života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči,  

rečové prejavy umeleckého charakteru, napr.: ukážky z filmu, rozhlasovej hry, a vedel 

odhadnúť postoje, názory a náladu hovoriacich. 

 

Čítanie s porozumením 

Učiaci sa porozumie náročnejším textom informatívneho, faktografického, populárno-

náučného charakteru, ktoré súvisia s aktuálnymi problémami, a dokáže dedukovať, 

analyzovať, zovšeobecňovať stanoviská a názory autorov. Číta prózu podľa vlastného 

výberu. 

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak, aby dokázal:  

získať informácie zo stredne náročných textov, 

vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné 

a rozširujúce informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou, 

chápať logickú štruktúru  náročnejšieho textu na základe obsahu, ale aj  lexikálnych 

a gramatických prostriedkov, 

rozlišovať v texte zámer, postoj a pocity autora, a ostatných zúčastnených, odhadnúť 

význam neznámych slov v náročnejšom texte,   

pružne  meniť stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania, 

rozumieť korešpondenčné texty formálneho a neformálneho charakteru, 

čítať a porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru a primerane náročné 

populárno-náučné texty: pracovné návody a prospekty, 

rozumieť texty v masovokomunikačných prostriedkoch a články z tlače,  

porozumieť ukážky z literárnych textov, napr. z krátkej prózy, z románov a divadelných  

hier.  

 

Písomný prejav  

Učiaci sa na úrovni B2 dokáže napísať rozsiahlejší súvislý prejav na rôzne témy 

s využitím osobnej skúsenosti. Dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoj postoj a názor. 
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Efektívne využije zložitejšie lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky 

vo formálnom a neformálnom písomnom prejave.  

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak, aby dokázal zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne: 

napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu, 

zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu, 

napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie, 

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

napísať obsahovo a jazykovo náročnejší súkromný list, 

napísať obsahovo a jazykovo náročnejší úradný list: žiadosť, sťažnosť, správu, inzerát 

a odpoveď naň, 

napísať niektoré útvary administratívneho štýlu: objednávku, reklamáciu, program 

rokovania, 

napísať vlastný životopis, 

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

napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov, 

napísať rozsiahlejší, obsahovo a jazykovo náročnejší slohový útvar s využitím 

argumentácie a porovnávania. Ústny prejav 

 

Ústny prejav – dialóg  

 Učiaci sa  dokáže jazykovo správne a primerane reagovať v rôznych situáciách. 

Spontánne sa zapojí do rozhovoru na témy z každodenného života a z oblasti svojho 

profesijného záujmu.  Vie  udržiavať plynulosť komunikácie. Dokáže sa aktívne zapojiť 

do diskusie na rôzne témy. 

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak, aby dokázal: spontánne reagovať v rôznych komunikatívnych situáciách jazykovo 

správne, zrozumiteľne a primerane situácii, viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor a 

preformulovať svoju výpoveď, správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených 

a simulovaných situáciách a  v situačných dialógoch, prebrať iniciatívu počas 

rozhovoru (napr. zmeniť tému), interpretovať a odovzdávať informácie. 

 

Ústny prejav – monológ  

Učiaci sa dokáže predniesť rozsiahlejší súvislý ústny prejav na témy z každodenného 

života a z oblasti svojho profesijného záujmu. Dokáže vyjadriť vlastný názor a pri 

rôznych možnostiach riešenia problému, uviesť výhody a nevýhody rôznych alternatív. 

Učiaci sa na úrovni B2 má rozvinuté zručnosti na úrovni B1 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak, aby dokázal:  
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vyjadrovať sa plynulo a správne k rôznym všeobecným témam s ohľadom na stupeň 

formálnosti prejavu, 

pripraviť a predniesť dlhší prejav na určitú tému aj s odborným zameraním,  ak sa téma 

týka oblasti jeho osobného záujmu,  

opísať osoby, predmety, situácie, činnosti a udalosti, 

tvoriť príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy), 

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

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

 

Témy 

 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

 

Opýtať sa na meno a bydlisko, osobné údaje. 

V kaviarni. 

Kto je kto- vlastný životopis. 

Súkromný list - príprava prvej písomnej práce. 

Základné reálie Nemecka. 

Opis bytu, domu a triedy. 

Pracovný deň- program. 

Dopravné prostriedky. 

Denný program a činnosti. 

Voľba a výber povolania. 

Orientácia v meste, opis miesta. 

Prázdniny a voľný čas. 

 

 Požiadavky na výstup 

   Požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov (viď nižšie). 

 

 Metódy a formy práce  

   Metódy a formy práce sú súčasťou učebných osnov (viď nižšie). 

 

 Učebné zdroje  

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov nemeckého jazyka ako prvého 

cudzieho jazyka sa využijú nasledovné učebné zdroje:  
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Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

ALBRECHT, U. – 

DANE, D. 2001. 

Passwort Deutsch 1. 

Stuttgart : Ernst Klett 

Sprachen , 2001. ISBN 

3-12-675800-2.  

Dataprojektor  Mapy  Internet  

HOFFMANN, M. 2001. 

Worterheft 1. Stuttgart : 

Ernst Klett Sprachen , 

2001. ISBN 3-12-

675823-1. 

DVD prehrávač Názorné tabule Noviny a 

časopisy 

HELBIG, G. -  HELBIG, 

J. 1980. Kurze deutsche 

Grammatik fur 

Ausländer. Leipzig : 

VEB Verlag, 1980. 

CD prehrávače Zbierky testov Slovníky 

JUSTOVÁ, H. 1995. Wir 

wiederholen furs Abitur. 

Bratislava : Fragment, 

1995. ISBN 80-7200-

284-8. 

Mobilný telefón Plagáty   

JUSTOVÁ, H. 1992. 

Deutschsprachige 

Länder. Bratislava : 

Fragment, 1992. ISBN 

80-07-00425-4. 

Magnetická tabuľa Zvukové a video 

nahrávky 

 

ŽIGO, P. 1988.  

Austriacizmy.  Brno : 

KPÚ, 1988. 

Notebook  Ilustračný materiál   

ŠTOURAČ, V. 1995.  

Nemčina. Nitra : 

Enigma, 1995. ISBN 80-

85471-57-4. 

Televízor  Gramatické 

tabuľky 
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MULLER, A. - 

HEGEMANN, O. 1977. 

Das kleine 

Sprichworterbuch. 

Leipzig : VEB Verlag, 

1977. 

Odposluchové 

zariadenia 

  

ROSA, V. 2007. 

Metodika tvorby 

didaktických testov. 

Bratislava : ŠPU, 2007. 

ISBN 978-80-89225-32-

3. 

Plastová tabuľa   

KOVÁCSOVÁ, E. – 

VOKOUNOVÁ, A. 2001. 

Nemecko- slovenský,   

slovensko – nemecký 

slovník. Bratislava : 

SPN, 2001. ISBN 80-

10-00842-7. 

   

ONDRČKOVÁ, E. -  

HANNIG, D. 1992. 

Nemecko- slovenský 

slovník frazeologizmov. 

Bratislava : SPN, 1992. 

ISBN 80-08-01712-0. 

   

AUBERLE, A. – MANG, 

D. 2003. DUDEN. 

Mannheim :  

Dudenverlag, 2003. 

ISBN 978-3-411-72193-

1. 

   

 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov nemeckého jazyka ako druhého 

cudzieho jazyka sa využijú nasledovné učebné zdroje:  
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Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

FUNK, H. – KUHN, Ch. 

2006.  Studio d A1. 

Wien : Fraus, 2006. 

ISBN 80-7238-544-5. 

Dataprojektor  Mapy  Internet  

FUNK, H. – KUHN, Ch. 

2005. Slovná zásoba po 

lekciách. Wien : Fraus, 

2005. ISBN 978-80-

7238-676-5. 

DVD prehrávač Názorné tabule Noviny a 

časopisy 

HELBIG, G. -  HELBIG, 

J. 1980. Kurze deutsche 

Grammatik fur 

Ausländer. Leipzig : 

VEB Verlag, 1980. 

CD prehrávače Zbierky testov Slovníky 

JUSTOVÁ, H. 1995. Wir 

wiederholen furs Abitur. 

Bratislava : Fragment, 

1995. ISBN 80-7200-

284-8. 

Plastová tabuľa Plagáty   

JUSTOVÁ, H. 1992. 

Deutschsprachige 

Länder. Bratislava : 

Fragment, 1992. ISBN 

80-07-00425-4. 

Magnetická tabuľa Zvukové a video 

nahrávky 

 

ŽIGO, P. 1988.  

Austriacizmy.  Brno : 

KPÚ, 1988. 

Notebook  Ilustračný materiál   

ŠTOURAČ, V. 1995.  

Nemčina. Nitra : 

Enigma, 1995. ISBN 80-

85471-57-4. 

 

 

Televízor  Gramatické 

tabuľky 
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MULLER, A. - 

HEGEMANN, O. 1977. 

Das kleine 

Sprichworterbuch. 

Leipzig : VEB Verlag, 

1977. 

Odposluchové 

zariadenia 

  

ROSA, V. 2007. 

Metodika tvorby 

didaktických testov. 

Bratislava : ŠPU, 2007. 

ISBN 978-80-89225-32-

3. 

   

KOVÁCSOVÁ, E. – 

VOKOUNOVÁ, A. 2001. 

Nemecko- slovenský,   

slovensko – nemecký 

slovník. Bratislava : 

SPN, 2001. ISBN 80-

10-00842-7. 

   

ONDRČKOVÁ, E. -  

HANNIG, D. 1992. 

Nemecko- slovenský 

slovník frazeologizmov. 

Bratislava : SPN, 1992. 

ISBN 80-08-01712-0. 

   

AUBERLE, A. – MANG, 

D. 2003. DUDEN. 

Mannheim :  

Dudenverlag, 2003. 

ISBN 978-3-411-72193-

1. 

   

 

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. 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Nemecký jazyk – 1.cudzí jazyk 

 

4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Celok    

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Zoznámte sa, pozdravy 

a oslovenie 

geografia, etika, náuka o 

spoločnosti, slovenský 

jazyk 

poznať tvary slovies 

tvoriť otázku a zápor  a 

používať krátke odpovede 

používať dvojjazyčné 

slovníky 

používať výrazy 

spoločenskej komunikácie 

so správnym prízvukom a 

intonáciou 

získať informácie z  

vizitiek 

poznať tvary 

rozkazovacieho spôsobu 

ovládať číslovky od 1 - 

100porozumieť špecif. 

Informáciám z vypočutého 

telefonického rozhovoru 

pozná tvary slovies 

utvori otázku a zápor a 

používa krátke odpovede 

používa dvojjazyčné 

slovníky 

používa výrazy 

spoločenskej komunikácie 

so správnym prízvukom a 

intonáciou 

vie získať informácie 

z vizitiek 

pozná tvary 

rozkazovacieho spôsobu 

ovláda číslovky od 1-100 

porozumie špecif. 

informáciam  z 

vypočutého telefonického 

rozhovoru 

 

ústne skúšanie 

 

 

 

 

 

písomné 

skúšanie 

cvičenia 

 

ústna odpoveď 

 

 

 

 

didaktický test 
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Obrázky z Nemecka geografia, etika,  náuka o 

spoločnosti, 

informatika,dejepis 

rozšíriť si vedomosti o 

možnostiach tvorenia mn. 

čísla podst. mien 

zvládnuť ďalšie zápory vo 

vete 

rozšíri si vedomosti o 

možnostiach tvorenia mn. 

čísla podst. mien 

zvláda ďalšie zápory vo 

vete 

písomné 

skúšanie 

 

 

cvičenia 

  porozumieť gram. a 

štylistickým rozdielom 

slovies „wissen, konnen“ 

vyhľadať špecif. osobné 

informácie z vypočutého 

textu 

popísať skutočnosti v 

závislosti od miesta 

zachytiť numerické 

informácie z vypočutého 

autentického textu 

porovnať odlišný životný 

štýl na dedine a v meste  

používať výkladový 

slovník pri práci s textom 

dokázať vyjadriť svoj 

názor na život v  mete a 

na dedine 

porozumieť obsahu 

počutého textu  v 

štandardnom jazyku 

porozumie gram.a 

štylistickým rozdielom 

slovies „wissen, konnen“ 

vyhľada špecifické osobné 

inf.z vypočutého textu 

popíše skutočnosti v 

závislosti od miest  

zachyti numerické 

informácie z vypočutého 

autentického textu 

porovná odlišný životný 

štýl na dedine a v meste 

používa výkladový slovník 

pri práci s textom 

dokáže  vyjadriť svoj 

názor na život v meste a 

na dedine 

porozumie obsahu 

počutého textu v 

štandartnom jazyku  

 

písomné 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

ústne skúšanie 

 

cvičenia 

 

 

 

 

posluchové 

cvičenie 

 

 

projekt 

 

didaktický test 



162 

 

Moja rodina a ja etika, náuka o 

spoločnosti, slovenský 

jazyk 

analyzovať spoločensky 

primeranú a neprimeranú 

konverzáciu 

vytvoriť hypotézu na 

základe cvičenia na 

posluch 

spoznať a odlíšiť 

privlastňovacie zámená 

rozšíriť si vedomosti o 

ďalších privlastň. 

Zámenách 

analyzuje spoločenský 

primeranú a neprimeranú 

konverzáciu 

vytvori hypotézu na 

základe cvičenia na 

posluch  

spozná a odlíši 

privlastňovaice zámená 

rozšíri si vedomosti o 

ďalších privlastň. 

zámenách 

ústne skúšanie 

 

 

písomné 

skúšanie 

 

konverzačné 

cvičenia 

posluchové 

cvičenia 

 

písomná práca 

 

didaktický test 
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  vyvodiť závery z prečítaného textu 

aktívne tvoriť a používať slovesá s 

odlučiteľnou predponou 

naučiť sa pripraviť koncept 

súkromného listu 

samostatne prezentovať 

rozprávanie podľa obrázka 

predviesť v dialógu časové výrazy, 

dátumy a činnosti v priebehu 

týždňa 

iniciovať spev na základe vypočutej 

nahrávky 

aktívne používať správny vetný 

rámec 

dokázať napísať súkromný list  

vyvodí závery z prečítaného textu  

aktívne tvorí a používa slovesá s 

odlučiteľnou predponou  

naučí sa pripraviť koncept 

súkromného listu 

samostatne prezentuje rozprávanie 

podľa obrázka  

predvedie v dialógu časové výrazy, 

dátumy a činnosti v priebehu týždňa  

reprodukuje spev na základe 

nahrávky 

aktívne používa správny vetný 

rámec 

dokáže napísať súkromný list 

ústne skúšanie 

 

 

písomné skúšanie 

cvičenia 

 

 

 

 

 

projekt 

 

 

 posluch 

 

 

písomná práca 
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Munsterovo námestie vo 

Freiburgu 

informatika,dopravná 

geografia,ekonomika, 

účtovníctvo 

Iniciovať komunikačnú hru 

spoznať a odlišovať 

ďalšie modálne slovesá 

tvoriť a používať správne 

tvary nepravidelných 

slovies 

aktívne používať určitý a 

neurčitý  člen s podst. 

menami vo 4. páde 

diskutovať o pozitívach a 

negatívach nakupu cez 

víkend 

voľne preložiť prečítaný 

text 

porozumieť autentickému 

monologickému prejavu 

osôb 

zapojiť sa do diskusie o 

nakupovaní s vlastnou 

argumentáciou 

vhodne komunikovať na 

rôznych predajných 

miestach 

nacvičiť si správnu 

intonáciu a prízvuk v 

zdvorilých žiadostiach  

požiadavkách 

predvedie  komunikačnú 

hru 

spozná a odlíší ďalšie 

modálne slovesá 

tvorí a používa správne 

tvary nepravidelných 

slovies 

aktivne používa určitý a 

neurčitý člen s podst. 

menami vo 4. páde 

diskutuje o pozitívach a 

negatívach nákupu cez 

víkend 

voľne preloží prečítaný 

text 

porozumie autentickému 

monologickému prejavu 

osôb 

zapoji sa do diskusie o 

nakupovaní s vlastnou 

argumentáciou 

vhodne komunikuje na 

rôznych predajných 

miestach 

nacvičí si správnu 

intonáciu a prízvuk v 

zdvorilých žiadostiach. 

ústne skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

písomné 

skúšanie 

didaktická hra 

 

 

 

gramitcké 

cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konverzačné 

cvičenia 
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  viesť dialóg v špecif. 

situáciách : výmena 

peňazí, nakupovanie ... l 

vyjadriť svoje stanovisko k 

k cestovnému ruchu 

uplatniť synonymá k 

internacionalizmom 

naučiť sa pripraviť 

koncept  k vybranému 

textu z časopisu 

vhodne členiť písomný 

prejav do odsekov 

vedie dialóg v 

špecif.situáciach :výmena 

peňazí, nakupovanie... 

vyjadrí svoje stanovisko k 

cestovnému ruchu 

uplatní synonymá k 

interancionalizmom 

naučí sa pripraviť koncept 

k vybranému textu z 

časopisu  

vhodne členi písomný 

prejav do odsekov 

verbálne 

skúšanie 

 

dialogické 

cvičenia 

 

 

diktát 

 

 

písomná práca 

Ľudia v Hamburgu etika a náuka o 

spoločnosti,geografia, 

dejepis, informatika 

osvojiť si a správne 

používať predložky auf a 

in na otázku „ Kam“ 

predpovedať obsah 

nahrávky na základe 

vizuálneho podnetu 

aktívne používať tvary 

privl.  a osobných zámen 

v akuzatíve 

vedieť zoradiť získané 

informácie 

porozumieť 

jednoduchému receptu v 

nemčine 

vyjadriť svoje stanovisko 

osvojí si a správne 

používa predložky auf a in 

na otázku „ Kam „ 

predpovedá obsah 

nahrávky na základe 

vizuálneho podnetu  

aktívne používa tvary 

privl. a osobných zámen v 

akuzatíve 

vie zoradiť získané inf. 

porozumie jednoduchému 

receptu v nemčine 

vyjadrí svoje stanovisko 

na jednotlivé povolania  

zdôvodní vlastný postoj k 

ústne skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

písomné 

skúšanie 

riadený rozhovor 

 

posluchové 

cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

didaktický test 
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na jednotlivé povolania 

zdôvodniť vlastný postoj k 

danej téme 

rozlíšiť používanieslovie v 

prézense a préterite 

vedieť rozlíšiť základné a 

rozšírené informácie 

danej téme  

rozšíri používanie slovies 

v prézense a préterite 

vie rozlíšiť základné a 

rozšírené infomácie 

Miestny termín: Lipsko geografia, informatika, 

obchodná psychológia, 

marketing 

dokázať časovať 

pravidelné a nepravidelné 

slovesá v perfekte 

rozlíšiť použitie préterita a 

perfekta 

charakterizovať veci, 

miesta, osoby podľa 

vizuálnych podnetov 

vedieť zachytiť špecif. 

informáciu z počutého 

textu a doplniť ich do 

písomnej verzie 

správne použiť lexiku pri 

skompletizovaní textu 

vyplniť tabuľku podľa 

vypočutého textu 

analyzovať prečítantext 

podľa vopred určených 

úloh 

pracovať s článkom v 

dokáže časovať 

pravidelné a nepravidelné 

slovesá v perfekte 

rozlíši použitie préterita a 

perfekta  

charakterizuje veci, 

miesta, osoby podľa 

vizuálnych podnetov 

vie zachytiť špecifické 

inf.z počutého textu a  

doplní ich do písomnej 

verzie  

správne používa lexiku pri 

skompletizovaní textu  

vyplní tabuľku podľa 

vypočutého textu 

analyzuje prečítany text 

podľa vopred určených 

úloh  

vie pracovať s článkom v 

verbálne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

písomné 

skúšanie 

gramatické 

cvičenia 

 

 

 

 

 

posluchové 

cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

didaktický test 
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časopise 

vhodne aplikovať 

synonymá a antonymá v 

konverzácii 

používať predložky s 

časovým významom  v 

texte 

vypracovať projekt „ 

Lipsko v kontexte s 

Nemeckom“ 

zosumarizovať informácie 

na základe vypočutého 

textu 

navrhnúť plán a program 

stretnutia 

časopise 

vhodne aplikuje 

synonyma a antonyma v 

konverzácii 

používa predložky s 

časovým významom v 

texte 

vypracuje projekt „Lipsko 

v kontexte s Nemeckom“ 

zosumarizuje informácie 

na základe vypočutého 

textu 

navrhne plán a program 

stretnutia  

projekt 

   

napísať kompozíciu s 

využitím osobných údajov 

v čase 

upevňovať správne 

používanie slovného a 

vetného prízvuku a 

intonácie 

funkčne používať 

slovesné časy v texte 

opísať miesto na základe 

vizuálneho podnetu 

napíše kompozíciu s 

využitím osobných údajov 

v čase 

upevňuje správne 

používanie slovného a 

vetného prízvuku a 

intonácie  

funkčne používa slovesné 

časy v texte  

opíše miesto na základe 

vizuálneho podnetu  

aktívne využíva stratégiu 

 

písomné 

skúšanie 

 

 

verbálné 

skúšanie 

 

diktát 

 

 

 

písomná práca 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU: Nemecký jazyk – 2.cudzí jazyk 

 

1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

Celkom    

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

aktívne využívať stratégiu 

efektívneho počúvania 

komunikovať s využitím 

vhodnej intonácie a 

prízvuku na tému : 

Školský rok je za nami“í  

efektívneho počúvania  

komunikuje s využitím 

vhodnej intonácie a 

prízvuku na tému : 

Školský rok je za nami „ 
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v kaviarni etická výchova, 

matematika 

obchodná psychológia 

uskutočniť rozhovor s 

človekom, s ktorým sa 

zoznámil v kaviarni 

predstavť seba a niekoho 

iného 

počítať od 1-1000 

vedieť si objednať a 

zaplatiť v kaviarni 

vyrozumieť z počutého 

textu tel.čísla 

používať tvary 

prítomného a jednotného 

čísla slovies 

ovládať časovanie 

slovesa sein 

správne aplikovať slovný 

prízvuk pri slovesách a 

číslovkách 

používať opytovacie 

zámená wie, 

woher,wo,was 

 

dokáže viesť  rozhovor s 

človekom, s ktorým sa 

zoznámi v kaviarni  

predstaví seba a niekoho 

iného  

vie počítať od 1-1000 

vie si objednať a zaplatiť 

v kaviarni 

vyrozumie z počutého 

textu tel.čsla  

používa tvary prítomného 

a jednotného čísla 

slovies 

ovláda časovanie 

slovesa sein 

správne aplikuje slovný 

prízvuk pri slovesách a 

číslovkách 

používa opytovacie 

zámená wie, woher, wo, 

was 

ústne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

verbálne 

skúšanie 

cvičenia 

 

ústna odpoveď 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvičný diktát 

didatkický test 
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Na hodine nemeckého jazyka 

 

 

 

 

 

 

hospodárska geografia 

náuka o spoločnosti 

komunikovať v kurze- na 

niečo sa opýtať  

pracovať so slovníkmy 

rozlíšiť určitý a nerčitý 

člen podst.mien 

používať zápor kein 

tvoriť zložené slová 

označiť slovný prízvuk 

rozpoznávať a vyslovovať 

prehlasované 

samohlásky 

skoncipovať vlastný 

životopis 

 

 

 

 

 

komunikuje v kurze- na 

niečo sa opýta 

pracuje so slovníkmi 

rozlíši určitý a neurčitý 

člen podst.mien 

používa zápor kein 

tvorí zložené slová 

vie označiť slovný 

prízvuk 

rozpoznáva a vie vysloviť 

prehlasované 

samohlásky 

vie skoncipovať vlastný 

životopis 

verbálne 

skúšanie 

 

 

ústne 

skúšanie 

 

posluch 

 

 

 

 

 

 

posluch 

 

slohová práca 
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está, krajiny, jazyky úvod do sveta práce, 

marketing a manažment, 

aplikovaná ekonómia 

hovoriť o mestách a 

turistických 

zaujímavostiach 

hovoriť o krajinách a 

jazykoch  

udať zemepisnú polohu 

tvoriť a používať 

jednoduchý minulý čas: 

vytvoriť gram.tabuľku 

tvoriť zisťovacie a 

doplňovacie otázky 

používať správnvetný a 

slovný vetný prízvuk 

skoncipovať 

administratívne 

texty:npr.list, pohľadnicu 

 

 

 

 

 

hovorí o mestách a 

turistických 

zaujímavostiadh 

rozpráva  o krajinách a 

jazykoch  

udá zemepisnú polohu  

tvorí a používa 

jednoduchý minulý čas: 

vytvorí gram.tabuľku 

tvorí zisťovacie a 

doplňovacie otázky 

používa správny vetný a 

slovný  prízvuk 

skoncipuje 

administratívne texty: 

napr.list, pohľadnicu 

ústne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

ústne 

skúšanie 

 

písomné 

skúšanie 

ústna odpoveď 

 

 

projekt 

 

 

 

diktát 

 

 

písomná práca 

didaktický test 



172 

 

Ľudia a bývanie ekológia, geografia, 

telesná výchova, 

administratíva a 

korešpodencia 

opísať byt, prezentovať a 

argumentovať rozdiely v 

bývaní na dedine a v 

meste 

dať inf.o veciach a 

ľuďoch 

osvojiť si privlastňovacie 

zámená  

používať 4.pád 

podst.mien 

učiť sa SZ systematicky 

odlišovať výslovnosť 

hlásky ch 

opakovať vetný a slovný 

prízvuk zložených 

podstatných mien 

rozpoznať rôzne 

medzinárodné a 

regionálne varianty 

pozdravov  

zdôvodniť  súčasné 

trendy v bývaní 

opíše byt, prezentuje a 

argumentuje rozdiely v 

bývaní na dedine a v 

meste 

podá inf.o veciach a 

ľuďoch 

osvojí si privlastňovacie 

zámená 

používa 4.pád 

podst.mien 

dokáže  sa učiť SZ 

systematicky 

odlišuje výslovnosť 

hlásky ch 

opakuje vetný a slovný 

prízvuk zložených 

podst.mien 

rozpozná rôzne 

medzinárodné a 

regionálne varianty 

pozdravov 

zdôvodní súčasné trendy 

v bývaní 

ústne 

skúšanie 

 

 

 

písomné 

skúšanie 

písomné 

skúšanie 

cvičenia 

 

 

riadený rozhovor 

 

 

 

didaktický test 

 

 

 

projekt 
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Stretnutia a termíny etika, náuka o spoločnosti vyjadriť časové 

údaje(koľko je hodín ,dni 

v týždni) 

určiť a dohodnúť si 

termín 

ospravedlniť sa za 

oneskorenie  

časovať slovesá s 

odlučiteľnou predponou 

osvojiť si jednoduchý 

minulý čas slovesa haben 

vyjadrovať zápor 

pomocou nicht  

používať opytovacie 

častice kedy a koľko 

odlišovať výslovnosť 

hlások p,b,t,d,k,g 

popísať činnosti 

pracovného dňa 

 

vyjadrí časové údaje 

(koľko je hodín, dni v 

týždni) 

určí a dohodne si termín 

ospravedlní sa za 

oneskorenie 

časuje slovesá s 

odlučiteľnou predponou  

osvojí si jednoduchý 

minulý čas slovesa 

haben 

vyjadrí zápor pomocou 

nicht 

používa opytovacie 

častice kedy a koľko  

odlišuje výslovnosť 

hlások p,b,t,d,k,g 

popíše činnosť 

pracovného dňa 

ústne 

skúšanie 

písomné 

skúšanie 

cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

didaktický test 

 

 

 

 

riadený rozhovor 
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Orientácia informačné technológie vyjadriť údaje o miestach 

a časoch 

orientovať sa v priestore 

zhromaždiť inf.z textu 

povedať kde ľudia bývajú 

a pracujú 

pomenovať dopravné 

prostriedky 

používať predložky s 

3.a4.pádom v spojení len 

s 3.pádom 

osvojiť si radové číslovky  

odlíšiť výslovnosť hlások 

f,v,a w 

viesť situačný dialóg na 

stanici 

predviesť prípravu a 

organizáciu večierka 

vyjadrí údaje o miestach 

a časoch  

orientuje sa v priestore 

zhromaždí inf. z textu 

vie vyjadriť  kde ľudia 

bývajú a pracujú 

pomenuje dopravné 

prostriedky  

používa predložky s 3.a 

4.pádom v spojení len s 

3. pádom 

osvojí si radové číslovky 

odlíši výslovnosť hlások 

f,v,a,w 

vie viesť situačný dialóg 

na stanici 

predvedie prípravu a 

organizáciu večierka 

ústne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

písomné 

skúšanie 

cvičenia 

 

 

 

posluchové cvičenia 

 

didaktický test 

 

samostatná 

odpoveď 

 

 

dialogické cvičenia 
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Povolania dejepis,  dopravné a 

prepravné prostriedky, 

slovenský jazyk, 

matematika 

hovoriť o povolaniach  

opísať denný progaram a 

činnosti 

predstaviť niekoho (v 

zamestnaní) 

osvojiť si modálne 

slovesá a vetný rámec 

vhodne používať 

privlastňovacie zámená 

vo 4.páde 

interpretovať štatistiku  

odlišovať výslovnosť 

hlások n,ng,nk 

predviesť didaktickú hru 

zvládnuť prijímací 

pohovor do zamestnania 

hovorí o povolaniach  

opíše denný program a 

činnosti 

predstaví niekoho (v 

zamestnaní) 

osvojí si modálne 

slovesá a vetný rámec 

vhodne používať 

privlastňovacie zámená 

vo 4.páde 

vie interpretovať 

štatistiku  

odlišuje výslovnosť  

hlások n,ng,nk 

predvedie didaktickú hru 

zvládne prjímací pohovor 

do zamestnania 

ústne 

skúšanie 

 

 

 

 

 

 

písomné 

skúšanie 

konverzačné 

cvičenia 

 

 

 

 

gramatické cvičenia 

 

 

 

 

didaktická hra 
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Berlín dejepis, fyzika, doprava a 

preprava 

hovoriť o 

pamätihodnostiach 

Berlína 

spýtať sa na cestu a 

opísať ju 

rozprávať o zájazde 

napísať pohľadnicu 

aktívne používať 

predložky so 4.pádom: 

in,durch,uber a 3. pádom: 

zu, an , worbei  

osvojiť si spôsobové 

sloveso wollen  

odlišovať výslovnosť r,l  

predviesť opis miesta na 

základe vizuálneho 

podnetu 

prezentovať povolanie 

automechanik 

zaujímavo priblížiť prácu 

v autoservise 

hovorí o 

pamätihodnostiach 

Berlína 

spýta sa na cestu a opíše 

ju 

rozpráva o zájazde 

napíše pohľadnicu 

aktívne používa 

predložky so 4.pádom: 

in, durch,uber, a 

3.pádom: zu,an, worbei 

osvoji si spôsobové 

sloveso wollen 

odlišuje výslovnosť r,l 

predvedie opis miesta na 

základe vizuálneho 

podnetu 

prezentuje povolanie 

automechanika 

zaujímavo priblíži prácu v 

autoservise 

verbálne 

skúšanie 

 

 

 

 

písomné 

skúšanie 

 

 

 

konverzačné 

cvičenia 

 

 

 

 

 

didaktický test 

 

 

 

 

 

projekt 



177 

 

2.4 Taliansky jazyk 

Názov predmetu Taliansky jazyk 

Časový rozsah výučby Spolu129 / 258 vyučovacích hodín. 

Ročník 5.-6.ročník 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk, taliansky jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

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. Osvojením si cudzích jazykov pomáha žiakovi 

prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, 

v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.  

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.  

Taliansky jazyk je predmet odbornej teoretickej prípravy. Jeho cieľom je dať žiakom 

speváckeho (hereckého, inštrumentálneho) odboru znalosti talianskeho jazyka. Žiaci si 

majú osvojiť správnu výslovnosť spisovnej taliančiny, získať dostatočnú slovnú zásobu 

a pomocou slovníkov sa orientovať v textoch talianskych skladieb. Pri čítaní a preklade 

textov talianskych vokálnych skladieb budú žiaci upozorňovaní na staršie morfologické 

a lexikálne tvary spisovného talianskeho jazyka. Budú im poskytované aj základné, 

doplnkové informácie o talianskych dialektoch, s ktorými sa stretnú pri štúdiu 

repertoáru. 

 

Ciele predmetu 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti 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 vzdelávať sa 

po celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote; 
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príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať 

sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; 

zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov; 

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. 

 

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, 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 si vymieňať 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.  

 

 

Obsah vzdelávania 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie: 
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1. Základná osobná charakteristika 

2. Rodina  

3. Opis osoby 

4. Zamestnanie 

5. Bývanie 

6. Režim dňa a voľný čas 

7. Stravovanie 

8. Obchod a služby 

9. Orientácia v meste 

10. Móda a obliekanie 

11. Moje mesto, krajina 

12. Prázdniny a dovolenka 

13. Sviatky 

14. Krajina, ktorej jazyk sa učím 

15. Kultúra a umenie 

16. Ľudské telo a starostlivosť o zdravie 

17. Šport 

18. Človek a príroda 

19. Človek a vzdelanie 

 

Požiadavky na výstup 

Žiak musí rozumieť základnej gramatike z talianskeho jazyka a rovnako sa aj vyjadriť 

k bežným témam z reálneho života. Súčasťou výstupu bude aj preukázanie základnej 

slovnej zásoby na úrovni A1, ďalej preklad viet z talianskeho do slovenského jazyka 

a naopak, schopnosť kreatívne riešiť zadané problémy, ako aj viesť rozhovor v dialógu. 

Požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov predmetu (pozri nižšie). 

 

Metódy a formy práce  

Metódy a formy práce sú súčasťou učebných osnov. Rozvíjajú sa kompetencie 

žiaka, a to najmä: 

Všeobecné kompetencie, ktoré sa získavajú opakovaním si osvojených vedomostí 

a dopĺňať si ich, pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, udržať pozornosť 

pri prijímaní informácií, účinne spolupracovať vo dvojiciach alebo  skupinkách, pri 

samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, byť otvorený cudzej kultúre, 

Komunikačné jazykové kompetencie, ktoré umožňujú žiakom používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácií, kde sa vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je 

primerané danej situácií a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. 
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Učebné zdroje 

     Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov talianskeho jazyka ako 

prvého cudzieho jazyka sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

učebnicové materiály 

NOCCHI S. 2002 Grammatica pratica della lingua italiana. Firenze : Alma Edizioni, 

2002. 254 s. ISBN: 978-88-8644-034-9. 

ZIGLIO L.a RIZZO.2008. Espresso 1. Firenze : Alma Edizioni, 2008. 232 s. ISBN: 978-

88-8644-030-1. 

COCHI CH. 2008. Praktická talianska gramatika. Bratislava : SPN - Mladé letá, 2008. 

294 s. ISBN 978-80-10-01392-0. 

HLUŠÍK M. 2000. Taliančina pre deti. Kniha - spoločník, 2000. 174 s. ISBN 80-88814-

19-7.  

autentický materiál 

didaktická technika 

 

články z novín a časopisov, filmy, príbehy, plagáty 

 

slovníky 

DORLING KINDERSLEY BOOK. 2003. Taliansko-slovenský ilustrovaný dvojjazyčný 

slovník.Bratislava : Slovart. 2003. ISBN 80-8085-191-3. 

BEZDĚK J.a FRÝBORT Z.2009. Italsko český a česko italský slovník. Praha. Český 

klub, 2009. 326 s. ISBN 978-80-86922-28-7. 

 

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. 

 

 

tel:80-88814-19-7
tel:80-88814-19-7
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Predmet: Taliansky 

jazyk, 5. ročník  

 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

 

 

NÁZOV 

TEMATICKÉHO 

CELKU 

 

 

Počet  

hodín 

 

 

Pojmy z obsahového štandardu  

 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

Prierezové 

témy 

 

 

       

       1. Úvod  

 

 

2 

 

Obsah predmetu, metódy  formy práce, kritériá 

hodnotenia. 

Cieľové požiadavky pre ukončenie. 

 

Žiak sa oboznámi sa s obsahom predmetu, metódami 

a formami práce a kritériami hodnotenia  

Žiak sa oboznámi s cieľovými požiadavkami pre ukončenie 

ročníka. 

 

 

 

 

 

      2. Človek,  

dôležité veci 

v jeho živote 

 

 

 

 

 

12 

 

Rodina.                                                                

Stravovanie.                                                      

Nakupovanie.                                                               

Móda.                                                                         

Zdravie.                                                                         

Práca.                                                                               

Škola a vzdelávanie.                                                    

Voľný čas, šport.                                                             

Opis obrázku.                                                        

Súkromný list.                                                    

 

Žiak vie diskutovať o téme rodina a predstaviť svoju rodinu. 

Žiak vie diskutovať o téme stravovanie, a opísať svoje 

stravovacie návyky. 

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. 

Žiak vie diskutovať o téme voľný čas a predstaviť spôsoby jeho 

trávenia. 

Žiak vie opísať obrázok. 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Ochrana života a 

zdravia 
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Gramatické  a lexikálne cvičenia. 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 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Medziľudské vzťahy. 

Človek a príroda. 

Komunikácia. 

Človek a spoločnosť. 

Masmédiá. 

Mladí a ich svet. 

Príbeh. 

 

 

Žiak vie diskutovať o téme medziľudské vzťahy a popísať 

ľudské vlastnosti. 

Žiak vie diskutovať o téme príroda. 

Žiak vie diskutovať o téme komunikácia a popísať rôzne 

spôsoby komunikácie. 

Žiak vie diskutovať o téme spoločnosť a predstaviť život ľudí vo 

svojom okolí. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Environmentálna 

výchova 

 

Mediálna výchova 
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4. Svet okolo 

nás 

 

 

    7 

 

 

Slovensko. 

Taliansko. 

Mestá a miesta. 

Formálny list. 

 

 

Žiak vie diskutovať o téme Slovensko a predstaviť najznámejšie 

mestá a miesta. 

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. 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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Predmet: Taliansky 

jazyk, 6. ročník 

 

1 hodina týždenne, spolu 34 vyučovacích hodín 

 

 

NÁZOV 

TEMATICKÉHO 

CELKU 

 

 

Počet  

hodín 

 

 

Pojmy z obsahového 

štandardu  

 

 

Výkonový štandard na 

optimálnej úrovni 

Prierezové 

témy 

 

 

1. Úvod 

 

 

   2 

 

Obsah predmetu, metódy  

formy práce, kritériá 

hodnotenia. 

Cieľové požiadavky na 

ukončenie predmetu. 

 

Žiak sa oboznámi sa s obsahom 

predmetu, metódami a formami 

práce a kritériami hodnotenia  

Žiak sa oboznámi s cieľovými 

požiadavkami pre ukončenie 

predmetu v 6.ročníku. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Človek, 

dôležité veci 

v jeho živote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

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 

obľúbené jedlá. 

Žiak vie diskutovať o téme 

nakupovanie a rozlíšiť výhody 

a nevýhody nakupovania v rôznych 

nákupných miestach, príp. na 

internetových stránkach. 

Žiak vie diskutovať o téme móda 

a predstaviť svoj štýl. 

Žiak vie diskutovať o téme práca 

a opísať svoju budúcu a vysnívanú 

profesiu. 

Žiak vie diskutovať o téme zdravie 

a zhodnotiť svoj životný štýl. 

Žiak vie diskutovať o téme školy 

a popísať svoju školu. 

Žiak vie diskutovať o téme voľný 

čas a predstaviť spôsoby jeho 

trávenia. 

Žiak vie diskutovať o téme šport 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Ochrana života 

a zdravia 

 

Masmediálna 

výchova 
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a opísať svoj obľúbený šport. 

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 

Medziľudské vzťahy. 

Človek a príroda. 

Komunikácia. 

Človek a spoločnosť. 

Masmédiá. 

Mladí a ich svet. 

Príbeh. 

Žiak vie diskutovať o téme kultúra 

a umenie – tanec, hudba, divadlo. 

Žiak vie diskutovať o téme medziľudské 

vzťahy a popísať ľudské vlastnosti. 

Žiak vie diskutovať o téme príroda. 

Žiak vie diskutovať o téme komunikácia 

a popísať rôzne spôsoby komunikácie. 

Žiak vie diskutovať o téme spoločnosť 

a predstaviť život ľudí. 

Žiak vie diskutovať o téme médiá a 

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. 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Environmentálna 

výchova 

 

Mediálna 

výchova 

 

 

4. Svet okolo 

nás 

 

 

    6 

 

 

Slovensko. 

Taliansko. 

Mestá a miesta. 

Multikultúrna spoločnosť. 

Slávne osobnosti v hudbe 

a divadle. 

Formálny list. 

Žiak vie diskutovať o téme Slovensko 

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 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 
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základe ústneho skúšania a písomných 

testov,  robí komunikačné cvičenia so 

svojimi spolužiakmi. 

 

 

 

2.5 Francúzsky jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Základnou charakteristikou predmetu je nielen súhrn jazykových kompetencií, ale 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 cudzí jazyk - francúzsky jazyk, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote, hlavne 

komunikačné schopnosti.  

Názov predmetu Francúzsky jazyk 

Časový rozsah výučby 
3 hodiny týždenne, 

spolu 387 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru  HDU, spev, hudba, tanec 

Ročník 1. – 4. ročník 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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                  Predmet cudzí jazyk -  rozvíja jazykové zručnosti vo francúzskom jazyku. Vo 

francúzskom jazyku začína od základov, t.j. od úrovne A1, posúva sa cez úroveň A2 až  

na úroveň B1. 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 a profesionálnom 

živote. Učivo sa skladá z poznatkov v oblasti slovnej zásoby primeranej veku študijnému 

odboru 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.  

           Označenie úrovne A1 a A2  je základná úroveň, nazvaná aj Používateľ základov jazyka. 

Mierne pokročilá úrpveň B1 je nazvaná ako Samostatný používateľ. Charakteristika ovládania 

francúzskeho jazyka na úrovni A1, A2, B1 podľa SERR je nasledujúca:  

 

A1   

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých účelom 

je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. Dokáže 

predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad 

kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým 

spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu 

pomôcť (SERR, 2013, s. 26).  

 

A2 Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho 

bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, 

miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách 

vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. 

Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v 

oblastiach nevyhnutných potrieb (SERR, 2013, s. 26).  

 

B1 

Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s 

ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, vo voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo 

väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. 

Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne 
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zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a 

vysvetliť svoje názory a plány (SERR, 2013, s. 26). 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Základným cieľom výučby cudzieho 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 cudzí 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 primeranú odbornú 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 

odborný cudzí  jazyk má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho 

praktického obsahu, ale aj z hľadiska ich reálnej budúcnosti.   

                  Cieľom výučby cudzieho jazyka je aj spolupráca s ďalšími zložkami štúdia pri príprave 

na budúcu kariéru. Máme na mysli predovšetkým odbornú prípravu žiakov pri výučbe terminológie 

v oblasti umenia, kultúry so zameraním na odbory, ktoré na konzervatóriu študujú. 

Kompetencie 

          „Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka 

svojim predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť vzdelávacie 

úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Kompetencie sú súhrnom 

vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi konať“ (SERR, 2013, s. 12, 103).  

            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.  
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            Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole 

sú:  

kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie s využívaním 

interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu;  

prijímanie informovaných rozhodnutí a schopnosť zmeny pozícií zoči voči presvedčivým a pádnym 

argumentom;  

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

riešenia problémov;  

prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy v súvislosti s 

potrebami iných a spoločnosti ako celku.  

 

Všeobecné kompetencie 

            Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, 2013, s.12). 

Žiak dokáže: 

uvedomelo získavať nové vedomosti a spôsobilosti; 

opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich; 

uvedomovať si a používať stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka; 

chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

dopĺňať si vedomosti a rozvíjať komunikačné jazykové činnosti a stratégie, prepájať ich s 

poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život; 

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

udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií; 

pochopiť zámer zadanej úlohy; 

účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách; 

aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk; 

využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu; 

byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

Komunikačné jazykové kompetencie  

             Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov (SERR, 2013, s. 12). Na uskutočnenie komunikačného 

zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo 

vybraných krajinách, kde sa hovorí francúzskym jazykom.  

             Komunikačné kompetencie sa skladajú z týchto zložiek:  

jazykové kompetencie;  

sociolingválne kompetencie;  
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pragmatické kompetencie.  

 

Jazykové kompetencie  

  Žiak na úrovni A1 dokáže:  

používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu;  

používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa 

na dané konkrétne situácie;  

používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru;  

ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, zrozumiteľnú pre 

rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s hovoriacimi pochádzajúcimi z jazykovej 

skupiny daného učiaceho sa;  

odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, 

názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia;  

vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje (SERR, 2013, s. 111 – 119)  

 

Žiak na úrovni A2 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 a viet, ktoré sa týkajú predvídateľných 

základných komunikačných 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 (SERR, 2013, s. 111 – 119).  

 

Žiak na úrovni B1 dokáže používať:   

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 na úrovni B2 dokáže:   
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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, 

pričom používa opisné jazykové tvary;   

ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vysvetliť 

hlavné body, myšlienky, či problémy so značnou dávkou precíznosti a vyjadrovať myšlienky, ktoré 

sa týkajú abstraktných a kultúrnych tém; 

komunikovať primerane správne v známych kontextoch;  

všeobecne 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;   

vytvoriť súvislý text, ktorý je všeobecne zrozumiteľný. Pravopis, interpunkcia a usporiadanie textu 

sú dostatočne presné na to, aby bolo možné text sledovať; 

artikulačne zrozumiteľne vyslovovať, aj keď je niekedy evidentný cudzí prízvuk a objavujú sa 

príležitostné prípady nesprávnej výslovnosti (upravené SERR, 2013, s. 111 – 119). 

 

 

Sociolingválne kompetencie  

Žiak na úrovni A1 dokáže:  

nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia 

zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, ospravedlniť sa atď. (SERR, 

2013, s. 123).  

Žiak na úrovni A2 dokáže:  

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.;  

udržať a rozvinúť základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom bežných výrazov (SERR, 

2013, s. 123).  

Žiak na úrovni B1 dokáže:   

správne reagovať v rôznych bežných spoločenských komunikačných situáciách; 

poznať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá; 

uvedomovať si rozdiely medzi formálnym a neformálnym prejavom; 

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

najbežnejšie vyjadrovacie prostriedky neutrálneho funkčného štýlu; 

uvedomovať si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správať; 

uvedomovať si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, v bežnej jazykovej praxi, v postojoch, 

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

jazykové zázemie (SERR, 2013, s. 123). 
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Pragmatické kompetencie  

Žiak na úrovni A1 dokáže:  

spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, 

napríklad „a“ alebo „potom“;  

zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s mnohými 

pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych 

slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu (SERR, 2013, s. 127, 131).  

Žiak na úrovni A2 dokáže: 

usporiadať vety v takom poradí, aby vytvoril 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;  

vytvoriť jednoduchý text, ktorého cieľom je výmena informácií;  

použiť jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru;  

použiť najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie jednoduchých viet potrebných 

na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede (upravené podľa SERR, 2013, s. 

124 – 132).  

Žiak na úrovni B1 dokáže: 

pružne využívať rozsah jednoduchého jazyka, aby vyjadril väčšinu toho, čo chce vyjadriť;   

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

začať, udržať a ukončiť jednoduchý osobný priamy rozhovor týkajúci sa bežných tém alebo 

osobných záujmov;   

dostatočne plynulo vytvoriť jednoduché rozprávanie alebo opis ako lineárnu postupnosť 

kompozičných zložiek;   

spojiť sériu jednotlivých kratších bodov do súvislého lineárneho celku; 

dostatočne presne vyjadriť hlavné body myšlienky alebo problému; 

 zrozumiteľne vyjadriť podstatu myšlienky (upravené SERR, 2013, s. 125 – 132). 

 

Kompetencie a funkcie jazyka  

V rámci stredného vzdelávania sa v cudzom jazyku rozvíjajú tie kompetencie a funkcie jazyka, 

ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň A1 a 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 
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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 funkcií jazyka.  

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 správaním a hodnotami, schopnosť interpretovať, kriticky vnímať a 

hodnotiť udalosti, dokumenty a produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr.  

Časti Diskurzná dimenzia a Interkultúrna dimenzia v obsahovom štandarde sú iba odporúčané 

a dotvárajú kontext na využitie funkcií jazyka a interakčných schém. Diskurzná dimenzia a 

Interkultúrna dimenzia sú pre učiteľa východiskom a poskytujú mu priestor, aby ich dopĺňal podľa 

špecifických potrieb vo svojej škole. 

 

Výkonový štandard 

Počúvanie  s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak na úrovni A2 rozumie: 

slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného života,  

základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí  o predvídateľných 

každodenných záležitostiach, 

vie identifikovať tému vypočutej diskusie,  

základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe  

jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.  

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. 

 

Žiak na úrovni B1 rozumie: 



194 

 

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; 

špecifickým informáciám a zachytiť logickú štruktúru textu, rozlíšiť podstatné informácie od 

nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich;   

jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného života 

(oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) prednesenom v primeranom tempe 

reči a v spisovnom jazyku;   

autentickým dialógom na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview; 

prejavom naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh; 

podrobným orientačným pokynom; 

podstatným informáciám v prednáškach, referátoch, diskusiách, ak im je téma známa, a ak sú 

prednesené v primeranom tempe reči a v spisovnom jazyku; 

základným informáciám z rozhlasových a televíznych správ s tematikou každodenného života, 

ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči (upravené SERR, 2013, s. 68 – 70). 

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

Žiak na úrovni A2:  

dokáže vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú napríklad 

prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,  

vie vyhľadať špecifcké informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,  

rozumie bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, akými sú 

ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď., 

chápe konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do styku, 

akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

rozumie jednoduchým osobným listom, 

z kontextu krátkeho prečítaného textu chápe význam niektorých neznámych slov,vie nájsť 

potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.  

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, odborné texty. 

 

Žiak na úrovni B1 dokáže:   

získať informácie z bežných textov; 

na uspokojivej úrovni porozumenia prečítať nekomplikované faktografické texty; 
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vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce 

informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou;   

chápať logickú štruktúru jednoduchšieho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych a 

gramatických prostriedkov;   

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

čítania;   

rozumieť korešpondencii: úradnému a súkromnému listu, pohľadnici, e-mailu; 

  rozoznať dôležité myšlienky v jednoduchých novinových článkoch na známe témy; 

 rozoznať hlavné závery v jasne určených argumentačných textoch, ako aj argumentačnú líniu v 

spracovaní prezentovanej problematiky, i keď nie vždy do podrobností (upravené SERR, 2013, s. 

70 – 73). 

 

Ústny prejav  - výkonový štandard 

 

Žiak na úrovni A2 vie: 

zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,  

používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  

sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,  

povedať, čo sa mu páči a čo nie, 

požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť 

jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach,  

opísať svoje plány a osobné skúsenosti. 

 

Žiak na úrovni B1 dokáže: 

napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného textu; 

zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu; 

napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie; 

opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, udalosť; 

napísať súkromný a úradný list; 

napísať životopis; 

napísať príbeh, rozprávanie, opis; 

napísať súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov. 

 

Písomný prejav – výkonový štandard 

 

Žiak na úrovni A2 vie: 

Napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

Napísať jednoduché osobné listy,  
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Zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiada o jeho zopakovanie a 

preformulovanie,  

stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  

napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,  

jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy) 

 

Žiak na úrovni B1 dokáže – dialóg: 

reagovať na podnety v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne a 

primerane situácii;   

získavať, odovzdávať, overovať a potvrdzovať informácie, riešiť menej bežné situácie a vysvetliť 

príčinu a podstatu problému;   

vyjadriť svoje myšlienky na abstraktné témy, ktoré sprostredkuje, napríklad filmy, knihy, scénické 

predstavenia, výstavy, hudba atď.;   

využiť široký okruh jednoduchého jazyka na zvládnutie väčšiny situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť 

počas cestovania;   

bez prípravy sa zapojiť do rozhovoru na známe témy, vyjadriť osobné názory, vyjadriť a reagovať 

na pocity, akými sú prekvapenie, šťastie, smútok, záujem a nezáujem;   

porovnať a dať do protikladu alternatívy s podrobným vysvetlením toho, čo treba robiť, kam ísť, 

koho alebo čo si vybrať atď.;   

vyjadriť a požiadať o osobné názory a stanoviská v diskusii na zaujímavé témy; 

vyhľadať a vyjadriť jednoduché faktografické informácie; 

požiadať o podrobné usmernenia a riadiť sa nimi; 

 získať podrobnejšie informácie (upravené SERR, 2013, s. 75 – 83). 

 

Žiak na úrovni B1 dokáže – monológ:   

vyjadriť sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situáciám a témam z bežného života;   

opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti; 

opísať obrázky, mapy, jednoduchšie grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne; 

interpretovať a odovzdávať informácie; 

vyrozprávať príbeh; 

stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory, plány a činnosti; 

predniesť krátke odskúšané oznámenia na témy z každodenného života (upravené SERR, 2013, s. 

60 – 62). 

 

Obsahový štandard 

 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu 
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Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

Každý okruh obsahuje niekoľko bodov, ktoré charakterizujú minimálny obsah každého 

tematického okruhu. Obsahovú náplň každého okruhu je možné rozšíriť podľa záujmu 

a schopností žiakov.  

 

Tematické okruhy sú zahrnuté v jednotlivých ročníkoch. Jedna téma sa môže vyskytnúť aj vo 

viacerých ročníkoch, ak je jej slovná zásoba postupne (špirálovito) doplnená a rozvíjaná:  

 

 Rodina a spoločnosť  

Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/štátna príslušnosť, Tlačivá/dokumenty, 

Vzťahy medzi ľuďmi, Náboženstvo  

Náš domov 

Môj dom/byt , Zariadenie bytu , Domov a jeho okolie , Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a 

životné prostredie , Spoločnosť a jej životný štýl 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena 

a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie 

Človek na cestách  

Dopravné prostriedky, Osobná doprava, Príprava na cestu a cestovanie, Turistika a cestovný ruch, 

Problémy cestných, železničných a leteckých sietí 

Vzdelávanie a práca  

Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie, Školský systém, 

Celoživotné vzdelávanie, Pracovné podmienky  

Človek a príroda  

Zvieratá/fauna, Počasie, Rastliny/flóra, Klíma, Človek a jeho životné prostredie, Príroda okolo nás 

– ochrana životného prostredia  

Voľný čas a záľuby  

Záľuby Literatúra, divadlo a film, Rozhlas, televízia a internet, Výstavy a veľtrhy  

Výživa a zdravie  

Mäso a mäsové výrobky,  Zelenina a ovocie,  Nápoje,  Mliečne výrobky,  Cestoviny a múčne 

výrobky, Stravovacie návyky,  Stravovacie zariadenia,  Príprava jedál,  Kultúra stolovania, Zdravá 

výživa 

Uprostred multikultúrnej spoločnosti  

Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Štátne a cirkevné sviatky, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, 

Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  

Odievanie a móda  

Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne príležitost,i Druhy a vzory 

odevných materiálov, Móda a jej trendy 
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 Šport nám, my športu  

Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne, Športové disciplíny, Význam športu pre 

rozvoj osobnosti, Nové smerovania v športe, Čestnosť športového zápolenia  

Obchod a služby  

Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácie, Nakupovanie a platby, Hotelové a reštauračné 

služby, Centrá krásy a zdravia, Kultúra nakupovania a služieb  

Krajiny, mestá a miesta  

Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto, Geografický opis krajiny, Kultúrne a historické 

pamiatky krajín a miest  

Kultúra a umenie  

Druhy umenia, Kultúra a jej formy, Spoločnosť – kultúra – umenie  

Človek a spoločnosť 

Komunikácia, Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy komunikácie, Kultúra komunikácie 

Mládež a jej svet  

Aktivity mládeže ,Vzťahy medzi rovesníkmi, Generačné vzťahy, Predstavy mládeže o svete, 

Konflikty predstáv a reality  

Profesia a pracovný život  

Výber profesie, Zamestnania, Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie Nezamestnanosť 

 Veda a technika v službách ľudstva  

Technické vynálezy, Vedecký pokrok  

Vzory a ideály  

Človek, jeho vzory a ideály, Pozitívne a negatívne vzory, Individuálne priority a hodnoty  

Slovensko  

Geografické údaje, História, Turistické miesta a kultúrne pamiatky, Zvyky a tradície  

Krajina, ktorej jazyk sa učím  

Geografické údaje, História, Turistické miesta a kultúrne pamiatky, Zvyky a tradície, O človeku v 

krajine, ktorej jazyk sa učím 

Stratégia vyučovania 

            Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Metódy vyučovania: výklad, rozhovor, riešenie úloh, diskusia, ústne a písomné opakovanie, 

hodnotenie (klasifikácia, písomné a ústne hodnotenie) 

Formy vyučovania: frontálna výučba, Individuálna práca žiakov – posluch, písomný prejav 

skupinová práca žiakov – dialógy, práca s učebnicou, slovníkom a časopisom 

Učebné zdroje 

Alter ego 1, A. Berthet, C. Hugot, V.M. Kizirian, B. Sampsonis, M. Waendenderies, Hachette 

2006, ISBN 978-2-01-155420-8 

Alter ego 2, A. Berthet, C. Hugot, V.M. Kizirian, B. Sampsonis, M. Waendenderies, Hachette 

2006, ISBN 978-2-01-155442-0 
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Zdroje pre štúdium budú pracovné listy, 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 

francúzštiny, čiže medzi francúzštinou, ktorá sa používa v bežnom, hovorenom jazyku, potom 

v serióznych novinách a taktiež v bulvárnej tlači. 

 

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. 

 

Hodnotenie predmetu 

 

                    Pri hodnotení uplatňujeme metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl. 

Žiak je z predmetu odborný cudzí jazyk  klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu školského 

polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý stanovuje Školský poriadok Súkromného 

konzervatória vo Zvolene a získal minimálne 2 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: 
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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; 
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- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg; schopnosť komunikovať; 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- adekvátny štýl prejavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Základnou charakteristikou predmetu je nielen súhrn jazykových kompetencií, ale 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.  

 

Názov predmetu Francúzsky jazyk 

Časový rozsah výučby 
1 hodiny týždenne, 

spolu 126 vyučovacích hodín 

Kód a názov študijného odboru  HDU 

Ročník 3. – 6. ročník 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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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 cudzí jazyk - francúzsky jazyk, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote, hlavne 

komunikačné schopnosti.  

 

                  Predmet cudzí jazyk -  rozvíja jazykové zručnosti vo francúzskom jazyku. Vo 

francúzskom jazyku začína od základov, t.j. od úrovne A1, posúva sa až na úroveň A2. 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 a profesionálnom živote. Učivo sa skladá z poznatkov v oblasti slovnej 

zásoby primeranej veku študijnému odboru 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.  

           Označenie úrovne A1 a A2  je základná úroveň, nazvaná aj Používateľ základov jazyka. 

Charakteristika ovládania francúzskeho jazyka na úrovni A1, A2 podľa SERR je nasledujúca:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Základným cieľom výučby cudzieho 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, 

A1   
Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých 
účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. 
Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako 
napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť 
jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je 
pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s. 26).  
 
A2 
Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho 
bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, 
miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách 
vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach. 
Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti 
v oblastiach nevyhnutných potrieb (SERR, 2013, s. 26).  
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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 cudzí 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 primeranú odbornú 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 

odborný cudzí  jazyk má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho 

praktického obsahu, ale aj z hľadiska ich reálnej budúcnosti.   

                  Cieľom výučby cudzieho jazyka je aj spolupráca s ďalšími zložkami štúdia pri príprave 

na budúcu kariéru. Máme na mysli predovšetkým odbornú prípravu žiakov pri výučbe terminológie 

v oblasti umenia, kultúry so zameraním na odbory, ktoré na konzervatóriu študujú. 

Kompetencie 

          „Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka 

svojim predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť vzdelávacie 

úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Kompetencie sú súhrnom 

vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi konať“ (SERR, 2013, s. 12, 103).  

            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.  

 

     Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole sú:  

kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie s využívaním 

interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu;  

prijímanie informovaných rozhodnutí a schopnosť zmeny pozícií zoči voči presvedčivým a pádnym 

argumentom;  

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

riešenia problémov;  

prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy v súvislosti s 

potrebami iných a spoločnosti ako celku.  
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Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre 

rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, 2013, s.12). 

Žiak dokáže: 

uvedomelo získavať nové vedomosti a spôsobilosti; 

opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich; 

uvedomovať si a používať stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka; 

chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

dopĺňať si vedomosti a rozvíjať komunikačné jazykové činnosti a stratégie, prepájať ich s 

poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život; 

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

udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií; 

pochopiť zámer zadanej úlohy; 

účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách; 

aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk; 

využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu; 

byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

 

Komunikačné jazykové kompetencie  

            Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov (SERR, 2013, s. 12). Na uskutočnenie komunikačného 

zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo 

vybraných krajinách, kde sa hovorí francúzskym jazykom.  

           Komunikačné kompetencie sa skladajú z týchto zložiek:  

jazykové kompetencie;  

sociolingválne kompetencie;  

pragmatické kompetencie.  

 

Jazykové kompetencie  

  Žiak na úrovni A1 dokáže:  

používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu;  

používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa 

na dané konkrétne situácie;  

používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru;  
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ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, zrozumiteľnú pre 

rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s hovoriacimi pochádzajúcimi z jazykovej 

skupiny daného učiaceho sa;  

odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, 

názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia;  

vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje (SERR, 2013, s. 111 – 119)  

 

Žiak na úrovni A2 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 a viet, ktoré sa týkajú predvídateľných 

základných komunikačných 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 (SERR, 2013, s. 111 – 119).  

 

Sociolingválne kompetencie  

Žiak na úrovni A1 dokáže:  

nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia 

zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, ospravedlniť sa atď. (SERR, 

2013, s. 123).  

Žiak na úrovni A2 dokáže:  

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.;  

udržať a rozvinúť základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom bežných výrazov (SERR, 

2013, s. 123).  

 

  Pragmatické kompetencie  

Žiak na úrovni A1 dokáže:  

spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, 

napríklad „a“ alebo „potom“;  



206 

 

zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s mnohými 

pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych 

slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu (SERR, 2013, s. 127, 131).  

Žiak na úrovni A2 dokáže: 

usporiadať vety v takom poradí, aby vytvoril 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;  

vytvoriť jednoduchý text, ktorého cieľom je výmena informácií;  

použiť jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru;  

použiť najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie jednoduchých viet potrebných 

na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede (upravené podľa SERR, 2013, s. 

124 – 132).  

 

 

Kompetencie a funkcie jazyka  

V rámci stredného vzdelávania sa v cudzom jazyku rozvíjajú tie kompetencie a funkcie jazyka, 

ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň A1 a 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. 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 funkcií jazyka.  

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 
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iných kultúr s ich rozdielnym správaním a hodnotami, schopnosť interpretovať, kriticky vnímať a 

hodnotiť udalosti, dokumenty a produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr.  

Časti Diskurzná dimenzia a Interkultúrna dimenzia v obsahovom štandarde sú iba odporúčané 

a dotvárajú kontext na využitie funkcií jazyka a interakčných schém. Diskurzná dimenzia a 

Interkultúrna dimenzia sú pre učiteľa východiskom a poskytujú mu priestor, aby ich dopĺňal podľa 

špecifických potrieb vo svojej škole. 

 

Výkonový štandard 

Počúvanie  s porozumením – výkonový štandard 

Žiak na úrovni A2 rozumie: 

slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného života,  

základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí  o predvídateľných 

každodenných záležitostiach, 

vie identifikovať tému vypočutej diskusie,  

základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe  

jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.  

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 na úrovni A2:  

dokáže vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú napríklad 

prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,  

vie vyhľadať špecifcké informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,  

rozumie bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, akými sú 

ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď., 

chápe konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do styku, 

akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

rozumie jednoduchým osobným listom, 

z kontextu krátkeho prečítaného textu chápe význam niektorých neznámych slov,vie nájsť 

potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.  

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, 
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plán, schéma, jedálny lístok; novinové texty  - primerane náročný článok z časopisu; literárne texty 

- ukážka z poviedky; príbeh, odborné texty. 

 

Ústny prejav  - výkonový štandard 

 

Žiak na úrovni A2 vie: 

zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,  

používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  

sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,  

povedať, čo sa mu páči a čo nie, 

požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť 

jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach,  

opísať svoje plány a osobné skúsenosti. 

 

Písomný prejav – výkonový štandard 

 

Žiak na úrovni A2 vie: 

Napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

Napísať jednoduché osobné listy,  

Zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiada o jeho zopakovanie a 

preformulovanie,  

stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  

napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,  

jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy) 

 

Obsahový štandard 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu 

Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

Každý okruh obsahuje niekoľko bodov, ktoré charakterizujú minimálny obsah každého 

tematického okruhu. Obsahovú náplň každého okruhu je možné rozšíriť podľa záujmu 

a schopností žiakov.  

 

Tematické okruhy sú zahrnuté v jednotlivých ročníkoch. Jedna téma sa môže vyskytnúť aj vo 

viacerých ročníkoch, ak je jej slovná zásoba postupne (špirálovito) doplnená a rozvíjaná:  
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 Rodina a spoločnosť  

Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/štátna príslušnosť, Tlačivá/dokumenty, 

Vzťahy medzi ľuďmi, Náboženstvo  

Náš domov 

Môj dom/byt , Zariadenie bytu , Domov a jeho okolie , Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a 

životné prostredie , Spoločnosť a jej životný štýl 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena 

a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie 

Človek na cestách  

Dopravné prostriedky, Osobná doprava, Príprava na cestu a cestovanie, Turistika a cestovný ruch, 

Problémy cestných, železničných a leteckých sietí 

Vzdelávanie a práca  

Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie, Školský systém, 

Celoživotné vzdelávanie, Pracovné podmienky  

Človek a príroda  

Zvieratá/fauna, Počasie, Rastliny/flóra, Klíma, Človek a jeho životné prostredie, Príroda okolo nás 

– ochrana životného prostredia  

Voľný čas a záľuby  

Záľuby Literatúra, divadlo a film, Rozhlas, televízia a internet, Výstavy a veľtrhy  

Výživa a zdravie  

Mäso a mäsové výrobky,  Zelenina a ovocie,  Nápoje,  Mliečne výrobky,  Cestoviny a múčne 

výrobky, Stravovacie návyky,  Stravovacie zariadenia,  Príprava jedál,  Kultúra stolovania, Zdravá 

výživa 

Uprostred multikultúrnej spoločnosti  

Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Štátne a cirkevné sviatky, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, 

Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  

Odievanie a móda  

Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne príležitost,i Druhy a vzory 

odevných materiálov, Móda a jej trendy 

 Šport nám, my športu  

Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne, Športové disciplíny, Význam športu pre 

rozvoj osobnosti, Nové smerovania v športe, Čestnosť športového zápolenia  

Obchod a služby  

Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácie, Nakupovanie a platby, Hotelové a reštauračné 

služby, Centrá krásy a zdravia, Kultúra nakupovania a služieb  

Krajiny, mestá a miesta  
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Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto, Geografický opis krajiny, Kultúrne a historické 

pamiatky krajín a miest  

Kultúra a umenie  

Druhy umenia, Kultúra a jej formy, Spoločnosť – kultúra – umenie  

Človek a spoločnosť 

Komunikácia, Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy komunikácie, Kultúra komunikácie 

Mládež a jej svet  

Aktivity mládeže ,Vzťahy medzi rovesníkmi, Generačné vzťahy, Predstavy mládeže o svete, 

Konflikty predstáv a reality  

Profesia a pracovný život  

Výber profesie, Zamestnania, Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie Nezamestnanosť 

 Veda a technika v službách ľudstva  

Technické vynálezy, Vedecký pokrok  

Vzory a ideály  

Človek, jeho vzory a ideály, Pozitívne a negatívne vzory, Individuálne priority a hodnoty  

Slovensko  

Geografické údaje, História, Turistické miesta a kultúrne pamiatky, Zvyky a tradície  

Krajina, ktorej jazyk sa učím  

Geografické údaje, História, Turistické miesta a kultúrne pamiatky, Zvyky a tradície, O človeku v 

krajine, ktorej jazyk sa učím 

Stratégia vyučovania 

            Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Metódy vyučovania: výklad, rozhovor, riešenie úloh, diskusia, ústne a písomné opakovanie, 

hodnotenie (klasifikácia, písomné a ústne hodnotenie) 

Formy vyučovania: frontálna výučba, Individuálna práca žiakov – posluch, písomný prejav 

skupinová práca žiakov – dialógy, práca s učebnicou, slovníkom a časopisom 

Učebné zdroje 

Alter ego 1, A. Berthet, C. Hugot, V.M. Kizirian, B. Sampsonis, M. Waendenderies, Hachette 

2006, ISBN 978-2-01-155420-8 

Zdroje pre štúdium budú pracovné listy, 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 

francúzštiny, čiže medzi francúzštinou, ktorá sa používa v bežnom, hovorenom jazyku, potom 

v serióznych novinách a taktiež v bulvárnej tlači. 
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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. 

 

Hodnotenie predmetu 

                    Pri hodnotení uplatňujeme metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl. 

Žiak je z predmetu odborný cudzí jazyk  klasifikovaný iba v prípade, ak v priebehu školského 

polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý stanovuje Školský poriadok Súkromného 

konzervatória vo Zvolene a získal minimálne 2 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 
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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; schopnosť komunikovať; 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- adekvátny štýl prejavu. 
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3. ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

3.1 Občianska náuka 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby Spolu 66 vyučovacích hodín. 

Ročník 1. – 2.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet Občianska náuka je zaradený do  oblasti Človek a spoločnosť, ktorá má 

rozvíjať osobnosť človeka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej sa 

prelína úcta k človeku, k prírode, spolupráca medzi ľuďmi, národné hodnoty a iné. 

Vychováva k vlastenectvu, posilňuje rešpekt k základným princípom demokracie 

a tolerancie. Pomáha mladým ľuďom uvedomovať si svoje práva, pripravuje ich pre 

život v harmonických a stabilných vzťahoch v rodine, na pracovisku, medzi 

spoločenskými skupinami, v národe, medzi národmi. Hlavnou funkciou náuky 

o spoločnosti je preferovanie aktívneho občianstva, rôznych postupov k riešeniu 

problémov v každodennej praxi, pochopenie zložitosti sociálnych vzťahov, uvedomenie 

si hodnoty vzdelania a vzdelanostnej mobility. Náuka o spoločnosti obsahuje učivo 

z rôznych humanitných a spoločenskovedných  disciplín ako sú psychológia, sociálna 

psychológia, sociológia, politológia, teória štátu a práva, ekonómia, etika, estetika, 

náboženská výchova, filozofia a história. Dôležitou súčasťou predmetu je výchova 

k estetickému vnímaniu, ktorá rozvíja estetické cítenie žiaka v umeleckej oblasti a to 

prostredníctvom poznávania konkrétnych umeleckých diel hudobných, výtvarných 

či literárnych. Jednotlivé druhy umenia vedú v konečnom dôsledku k pozitívnemu 

svetonázoru a k úcte k životu vôbec.  

 

 Cieľ predmetu  

 Cieľom predmetu Občianska náuka je okrem iného aj: 

rozvíjať sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky ich uplatňovať pri styku 

s ľuďmi spoločensky uznávanými normami, 

rozvíjať základné vedomosti o rovnosti rás, národov, etnických skupín a vedomosti 

o potrebe náboženskej tolerancie, 

poznávať  ľudské práva a rešpektovať práva iných ľudí, vrátane práv detí 
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poznávať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan 

môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na 

rôznych úrovniach (štát – región – obec), 

rozvíjať predpoklady na aktívne občianske správanie a konanie, 

rozvíjať pozitívnu hodnotovú orientáciu a nachádzať  zmysel života, 

vytvárať predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 

poznávať umenie ako špecifickú výpoveď umelca a chápať prínos umenia 

a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, 

rozvíjať pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu.  

 

Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti):  

Občianske kompetencie  

-         identifikovať základné humanistické hodnoty, 

-         chápať zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

-         uplatňovať princípy demokracie v osobnom aj spoločenskom živote, 

-         poznať svoje práva a uplatňovať zodpovedný prístupom k svojim povinnostiam, 

-         chápať vývoj verejného života a zaujímať k nemu stanoviská.  

 Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

-         dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného  umenia, 

-         identifikovať umelecké druhy a štýly a používať ich hlavné vyjadrovacie 

prostriedky, 

-         poznávať význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote 

celej spoločnosti, 

-         chápať význam  umenia a kultúrnych historických  tradícií,  

-         poznávať  umelecké prejavy iných kultúr. 

 

Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu rozdelený do ročníkov 

 

1.ročník  

(1hodina týždenne, spolu 33 hodín ) 

1. Základy psychológie – človek ako jedinec 

1.1. Psychológia v systéme vied 

1.2. Vývinová psychológia 

1.3. Učenie 

1.4. Psychológia osobnosti 

1.5. Poruchy psychiky 
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2. Základy sociológie 

2.1. Sociológia 

2.2. Kultúra 

2.3. Socializácia 

2.4. Deviácia 

2.5. Sociálne skupiny 

2.6. Náboženstvo 

3. Základy ekonómie a ekonomiky 

3.1. Hospodárstvo 

3.2. Typy ekonomík 

3.3. Formy podnikania 

3.4. Ekonomická integrácia 

4. Základy práva a politológie 

4.1. Ústava SR 

4.2. Orgány štátnej moci 

4.3. Formy vlády 

4.4. Ľudské a občianske práva 

4.5. Politológia 

4.6. Politický systém spoločnosti 

4.7. Štát 

4.8. Občianske združenia 

4.9. Voľby a volebný systém 

4.10. Medzinárodné vzťahy 

 

2.ročník  

( 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

1.Dejiny filozofie 

1.1. Filozofia ako veda 

1.2. Počiatky ľudského myslenia – orientálna filozofia 

1.3. Vývoj filozofie v antickom Grécku a Ríme 

1.4. Filozofia v stredoveku – boj viery a rozumu 

1.5. Humanizmus s renesancia – obrat filozofie k človeku 

1.6. Novoveká filozofia – dve cesty poznania 

1.7. Osvietenské filozofické myslenie 

1.8. nemecká klasická filozofia 

1.9. Klasická filozofia 19. storočia 

1.10. Moderná filozofia 20. storočia 

2.Základy estetiky a etikety 
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2.1. Krása v živote človeka 

2.2. Druhy a žánre umenia 

2.3. Estetika každodenného života 

2.4. Kultivované spoločenské správanie 

3.Základy etiky 

3.1. Morálka 

3.2. Zodpovednosť 

3.3.Na svete nie sme samy 

3.4. Hodnota života  

Požiadavky na výstup 

Naplnenie vzdelávacieho štandardu po stránke obsahovej aj výkonovej. V obsahovej 

faktografické poznatky, konceptuálne poznatky, procedurálne poznatky, kognitívny 

prístup. Definovanie procesu nadobúdania poznatkov. Vo výkonnostnej zvládnutie 

kvality a stupňa obtiažnosti výstupu. 

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, individuálne a individualizované 

vyučovanie, samostatná práca žiakov, kritické myslenie, brainstorming, vyučovanie 

podporované počítačom. 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné 

zdroje: 

Odborná literatúra: 

Šlosár R. 1995. Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava : SPN, 1995. 84 s. ISBN 

8008003790. 

Krsková, A – Krátka, D. 2009. Základy práva a ochrana spotrebiteľa. Bratislava : SPN, 

2009. 119 s. ISBN 9788010016617.  

Košč, M. 2009. Základy psychológie. Bratislava : Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 2009. 118 s. ISBN 9788010016778. 

https://ukb.kis3g.sk/cgi-bin/gw_2011_1_2/chameleon?sessionid=2012022220454225014&skin=ukb&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=kis3g-clas05z3950%2b5556%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas05z3950%205556%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Z%c3%a1klady%20pr%c3%a1va%20a%20ochrana%20spotrebite%c4%bea%20Alexandra%20Krskov%c3%a1,%20Darina%20Kr%c3%a1tka&beginsrch=1
https://ukb.kis3g.sk/cgi-bin/gw_2011_1_2/chameleon?sessionid=2012022220454225014&skin=ukb&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=kis3g-clas05z3950%2b5556%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas05z3950%205556%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Slovensk%c3%a9%20pedagogick%c3%a9%20nakladate%c4%bestvo&beginsrch=1
https://ukb.kis3g.sk/cgi-bin/gw_2011_1_2/chameleon?sessionid=2012022220454225014&skin=ukb&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&host=kis3g-clas05z3950%2b5556%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas05z3950%205556%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Slovensk%c3%a9%20pedagogick%c3%a9%20nakladate%c4%bestvo&beginsrch=1
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Sopóci, J. 2009. Základy sociológie. Bratislava : SPN, 2009. 140 s. ISBN 

9788010014446. 

Tóth, R. 2001. Základy politológie. Bratislava : SPN, 2001. 115 s. ISBN 8008031980. 

Mistrík, E. 1996. Základy estetiky a etikety. Bratislava : SPN, 1996. 86 s. ISBN 

8008012145. 

Miedzgová, J. 2007. Základy etiky. Bratislava : SPN, 2007. 111 s. ISBN 

9788010012039. 

Kiczko, L. 2008. Dejiny filozofie. Bratislava : SPN, 2008. 136 s. ISBN 9788010013913. 

 

Didaktická technika: dataprojektor, tabuľa, videotechnika 

Materiálne výučbové prostriedky: texty, oficiálne dokumenty, audio a videozáznamy, 

CD, DVD 

Ďalšie zdroje: Internet, knižnica, denná tlač, rozhlasové a televízne vysielanie. 

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 

predmetul. 

Prvý ročník 

 

Predmet: Občianska náuka 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

 

 

1 hodina týždenne, spolu 33 

vyučovacích hodín 

 

TEMATICKÝ CELOK 

Témy  

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového 

štandardu 

 

Výkonový štandard na 

optimálnej úrovni 

ZÁKLADY 

PSYCHOLÓGIE 

12  Žiak: 

 

Psychológia v systéme vied 

 

2 

 

 

psychológia,  

zakladatelia psychológie,  

psychologické disciplíny,  

psychika,  

psychické javy (procesy, 

stavy, vlastnosti),  

základné psychologické stavy  

osobnosť,  

psychické stavy,  

psychické  procesy,  

psychické vlastnosti,  

typológie osobnosti,  

 

Vymedzuje predmet 

skúmania psychológie ako 

vedy. Vysvetľuje vzťah 

medzi telesnou 

a duševnou stránkou 

človeka. Uvádza príklady 

životných situácií, kde 

možno využiť poznatky 

psychológie. 

Charakterizuje podstatu 

základných smerov 

a disciplín psychológie. 

 

 

Vývinová psychológia 

 

 

1 

 

 

Učenie 

 

 

1 

 

Psychológia osobnosti 

 

7 
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Poruchy psychiky 

 

 

1 

determinanty osobnosti,  

psychohygiena. 

 

 

 

 

ZÁKLADY SOCIOLÓGIE 

 

7 

  

Žiak: 

 

Sociológia 

 

1 

 

spoločnosť, 

 socializácia, 

 predmet sociológie,  

sociologické smery 

a disciplíny,  

kultúra, civilizácia 

jednotlivec, 

 sociálne vzťahy,  

sociálna štruktúra spoločnosti,  

sociálne skupiny, rola, status, 

sociálna zmena ,  

deviácia,  

 komunikácia 

rodina,  

výchova, sebavýchova 

kontrola, sebakontrola,  

poznanie, sebapoznanie 

 

Vysvetľuje úlohu 

sociológie v živote 

človeka. Vysvetľuje 

predmet skúmania 

sociológie a jej 

jednotlivých disciplín. 

Charakterizuje podstatu 

základných smerov 

sociológie. Rozlišuje 

pojmy civilizácia a kultúra 

a  rozmanitosť kultúr 

dokazuje na príkladoch. 

Vysvetľuje na príkladoch 

možnosti využitia 

sociologického poznania 

v praxi.    Porovnáva typy 

osobnosti: aktívny, 

pasívny, autoritatívny, 

agresívny, tolerantný, 

veľkorysý a vysvetľujú ich 

pozíciu v rôznych 

skupinách. Hovorí 

o svetových 

náboženstvách, 

porovnáva ich idey, 

hodnoty 

 

Kultúra 

 

 

1 

 

Socializácia 

 

1 

 

Deviácia 

 

1 

 

Sociálne skupiny 

 

2 

 

 

Náboženstvo 

 

 

1 

 

ZÁKLADY EKONÓMIE  A 

EKONOMIKY 

 

4 

  

Žiak: 

 

Hospodárstvo 

 

1 

ekonómia,  

ekonomika,  

základné ekonomické teórie. 

trh,  

konkurencia,  

dopyt, ponuka, cena,  

Pozná podstatné 

myšlienky základných 

ekonomických teórií.  

Vymenúva základné typy 

trhov a stručne ich 

charakterizujú.  

 

Typy ekonomík 

 

1 

 

Formy podnikania 

 

1 
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Ekonomická integrácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

nezamestnanosť 

typy podnikov, 

 organizačno-právne formy 

podnikania,  

vnútorná organizácia podniku,  

úver, investícia, ekonomická 

samostatnosť,  

hospodárska politika štátu,  

svetový trh, integrácia. 

Objasňuje úlohu 

konkurencie v trhovej 

ekonomike.  

Vysvetľuje, čo je 

hospodársky liberalizmus.  

Vysvetľuje predpoklady 

podnikania 

a podnikateľské zámery.  

Charakterizuje živnosti 

a obchodné spoločnosti 

a vzájomne ich 

porovnáva. Opisuje 

vnútornú organizáciu 

väčších podnikov 

a vysvetľuje, akým 

problémom sa venujú 

jednotlivé oddelenia.  

Opisuje vývoj peňazí 

a vysvetľuje platobný styk.  

Vysvetľuje funkciu a formy 

peňazí. Vymenúva typy 

bánk a porovnáva ich.  

Vysvetľuje, čo je inflácia 

Definuje pojem 

hospodárska politika.  

Uvádza konkrétne prejavy 

globalizácie. 

Charakterizuje podstatu 

európskej integrácie a 

vysvetľuje ciele a  úlohy 

Európskej únie. 

 

ZÁKLADY PRÁVA 

 A POLITOLÓGIE 

 

11 

  

Žiak: 

 

Ústava SR 

 

1 

štát, znaky štátu,  

horizontálne členenie štátnej 

moci; parlamentná, kabinetná, 

prezidentská forma vlády;  

vertikálne členenie štátnej 

moci; unitárny štát, 

federatívny štát;  

forma štátu odvodená od 

formy vlády – monarchia, 

Vysvetľuje príčiny vzniku 

štátu. Na základe 

poznatkov z dejepisu 

porovnáva fungovanie 

prvých foriem štátov políš 

a republika. Vysvetľuje 

základné princípy 

fungovania pred štátnej 

spoločnosti. 

 

Orgány štátnej moci 

 

1 
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Formy vlády 

 

1 

republika;  

formy štátneho režimu – 

diktatúra, demokracia 

právo, normy, spoločenské 

normy, právne normy,  

Ústava SR, Dohovor 

o právach dieťaťa, 

trestné právo, rodinné právo, 

občianske právo, pracovné 

právo,  

orgány ochrany práva: 

Ústavný súd, súdy, 

prokuratúra, advokácia, 

polícia, 

ľudské práva a slobody,  

občianske práva a slobody,  

dokumenty o ľudských 

právach – Všeobecná 

deklarácia ĽP, Európsky 

dohovor o ochrane ĽP 

a základných slobôd,  

medzinárodné organizácie 

ochraňujúce ľudské práva – 

OSN, Rada Európy. 

demokracia, 

volebné právo, voľby, volebné 

systémy 

Charakterizuje štátne 

občianstvo a uvádza, 

akým spôsobom možno 

štátne  občianstvo 

nadobudnúť. Vymenúva 

štátne symboly. Opisuje 

štátny znak a zástavu.  

Analyzuje horizontálne 

členenie štátnej moci a od 

neho odvodzuje pojem 

forma vlády. 

Charakterizuje 

parlamentnú, kabinetnú a 

prezidentskú formu vlády. 

Vysvetľuje  fungovanie 

unitárneho, federatívneho 

štátu charakteristikou  ich  

podstatných princípov. 

Analyzuje pojmy 

monarchia a republika. 

Vysvetľuje rozdiel medzi 

diktatúrou a demokraciou. 

Vysvetľuje podstatu práva 

na princípe vzťahu štát – 

sloboda – moc. Rozlišuje 

pojmy hodnoty, normy, 

spoločenské normy. 

Analyzuje právny systém. 

Definuje pojem zákon a 

vysvetľujú proces jeho 

tvorby. Charakterizuje 

Ústavu SR ako základný 

zákon štátu. Analyzuje 

vzťahy upravené 

 

Ľudské a občianske práva 

 

 

1 

 

Politológia 

 

 

1 

 

 

Politický systém spoločnosti 

 

 

 

1 

 

Štát 

 

 

1 

 

 

Občianske združenia 

 

 

 

1 

 

 

Voľby a volebný systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Medzinárodné vzťahy 

 

 

 

2 

v občianskom, 

v rodinnom, v trestnom a v 

pracovnom práve. 

Klasifikuje orgány ochrany 

práva, rozlišuje ich 

funkcie. Rozlišuje pojmy 

ľudské práva a občianske 

práva. Charakterizuje  

Všeobecnú deklaráciu 

ľudských práv. 

Charakterizuje OSN a jej 

podiel na ochrane 

ľudských práv. Vysvetľuje 

postavenie a úlohy Rady 

Európy. Vysvetľuje pojem 

demokracia na príkladoch 

vývoja demokracie 

z hľadiska občianskych 

práv. Vysvetľuje druhy 

volieb a volebné systémy. 

Charakterizuje politické 

strany ako najdôležitejšie 

subjekty politického          

pluralizmu. 

 

Tvorba projektu 

 

 

Obsah 

 

Žiak: 
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Tvorba projektu 

 

tvorba textu 

text, obsah 

textu, forma 

textu, 

autorský 

zámer, 

súvislé 

texty, 

nesúvislé 

texty, vecné 

texty, 

umelecké 

texty, 

kontext,  

argumentáci

a, dedukcia, 

indukcia, 

hlavná 

myšlienka, 

kľúčové 

slová, 

funkcia 

prejavu  

 projekt 

(školská 

vedecká 

aktivita) 

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 

argumentmi. 

Bez ostychu prezentuje svoje 

vlastné jazykové prejavy 

(ústne aj písomné) a dokáže 

tvorivo myslieť pri práci 

s textom.   

 

tvorba projektu v rámci 

vyučovacích jednotiek; 

témy podľa odporúčania 

vyučujúceho a v závislosti 

od výberu študenta 
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Prezentácia projektu 

projekt 

(realizácia 

a prezentáci

a 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.   

 

 

 

 

Druhý ročník 

 

Predmet: Občianska náuka 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

 

 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

 

TEMATICKÝ CELOK 

Témy  

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový 

štandard na 

optimálnej úrovni 

 

DEJINY FILOZOFIE 

 

23 

  

Žiak: 

 

Filozofia ako veda 

 

 

1 

vzťah filozofie a mytológie,  

filozofické disciplíny – ontológia, gnozeológia, 

materializmus, idealizmus, agnosticizmus, 

monizmus, dualizmus, pluralizmus,  

periodizácia filozofie 

Objasňuje vznik 

filozofie, vzťah 

medzi filozofiou 

a mýtom. 

Vysvetľuje 

základné 

filozofické pojmy. 

Charakterizuje 

ontológiu a 

gnozeológiu ako 

 

Počiatky ľudského 

myslenia – orientálna 

filozofia 

 

 

1 

 

indické myslenie: kastovníctvo, brahmanizmus, 

budhizmus a ďalšie neortodoxné systémy,  

čínske myslenie: konfucionizmus, taoizmus 
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Vývoj filozofie 

v antickom Grécku a 

Ríme 

 

 

 

3 

Milétska škola,  

Pytagorovci,  

Eleátska škola,  

Herakleitos,  

atomisti, sofisti,  

Sokrates,  

Platón,  

Aristoteles,  

epikureizmus, stoicizmus, skepticizmus, 

novoplatonizmus. 

základné 

filozofické 

disciplíny. 

Charakterizuje 

materializmus a 

idealizmus ako 

dva základné 

filozofické smery. 

Vymenúva etapy 

vývoja filozofie. 

Vymenúva znaky 

orientálnej 

filozofie. 

Analyzuje 

budhizmus ako 

,,opozíciu “ 

brahmanizmu. 

Porovnáva 

indickú a čínsku 

filozofiu. 

Vysvetľuje vznik 

filozofie v Grécku 

a vplyv prvých 

filozofických 

systémov 

formovania 

filozofického 

myslenia. 

Charakterizuje 

filozofické školy 

kozmologického 

obdobia. 

Zdôvodňuje 

zmenu predmetu 

filozofie 

v klasickom 

období gréckej 

filozofie. Uvádza 

východiská 

stredovekej 

filozofie. 

Charakterizuje 

 

Filozofia stredoveku – 

boj viery a rozumu 

 

 

 

2 

 

vzťah filozofie a teológie,  

patristika, scholastika,  

spor o univerzálie 

 

Humanizmus a 

renesancia – obrat 

filozofie k človeku 

 

 

3 

 

prírodovedné učenia (Koperník, Galilei, Bruno) 

 sociálno-politické teórie (Machiavelli, Morus, 

Campanella) 

  

 

Novoveká filozofia – 

dve cesty poznania 

 

4 

 

empirizmus,  

racionalizmus,  

indukcia,  

dedukcia 

 

 

Osvietenské 

filozofické myslenie 

 

3 

 

libertíni, deizmus,  

encyklopedisti. 

 

 

Nemecká klasická 

filozofia 

 

 

2 

 

 myšlienka 

 kozmogonická hypotéza,  

dialektická metóda,  

téza,  antitéza, syntéza,  

sebauvedomovanie idey,   

naturfilozofia,  transcendentálny idealizmus 

 

 

 

Klasická filozofia 19. 

storočia  

 

 

2 

Scientistické a antropologické prúdy  

pozitivizmus,  

marxizmus,  

voluntarizmus,  

existencionalizmus,  

iracionalizmus. 
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Moderná filozofia 20. 

storočia 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Fenomenológia,  

hermeneutika,  

pragmatizmus,  

novotomizmus,  

analytická filozofia,  

novopozitivizmus,  

postmodernizmus 

 

dobu, význam 

rozvoja vied na 

empirickom 

základe. Využitím 

poznatkov 

z dejepisu 

zdôvodňuje 

znaky novovekej 

filozofie. 

Vysvetľuje, proti 

čomu bolo 

osvietenstvo 

zamerané a 

akými 

prostriedkami 

osvietenci 

„bojovali“. 

Objasňuje 

podmienky 

vzniku nemeckej 

klasickej filozofie. 

Nachádza 

podobnosti a 

rozdiely 

v učeniach 

nemeckých 

filozofov. 

Uvedomuje si 

zmeny 

postavenia 

filozofie v 19. 

storočí, zmenu 

chápania jej 

možností 

a funkcií. Je 

oboznámený 

s teóriou 

o nadčloveku. 

Stručne 

charakterizuje 

filozofické smery 

20. storočia. 

Vysvetľuje miesto 

a poslanie 

filozofie 

v súčasnej 

kultúre, vzťah  

filozofie 

k súčasnej vede 

a náboženstvu. 

Vysvetľuje vplyv 

svetového 
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ZÁKLADY ESTETIKY 

A ETIKY 

 

5 

  

Žiak: 

 

 

Krása v živote človeka 

 

 

1 

 

ozvláštnenie 

umenie 

motív 

tvorba 

hodnota 

vkus  

štýl 

estetika  

emócia 

štandardizácia 

gýč 

reklama 

manipulácia 

fantázia 

kultúra 

 

humanizmus 

slušnosť 

zvyk 

komunikácia 

 

Špecifikuje 

základné 

umelecké výtvory 

človeka, dokáže 

ich štýlovo 

a žánrovo zaradiť 

a správne 

analyzovať. 

Vníma hodnotu 

umeleckého 

diela, pociťuje 

jeho špecifické 

zákonitosti 

a dokáže vhodne 

formovať svoj 

umelecký vkus. 

Prakticky aplikuje 

poznatky z teórie 

kultivovaného 

spoločenského 

správania sa do 

svojich životov. 

 

Druhy a žánre umenia  

 

1 

 

Estetika 

každodenného života 

 

1 

 

Kultivované 

spoločenské 

správanie 

 

 

2 

 

ZÁKLADY ETIKY 

 

 

Morálka 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

morálka 

etiketa 

morálna voľba 

 svedomie 

 hodnota života 

  

 

Rozumie termínu 

morálka a vníma 

ho ako základný 

etický princíp 

chodu sveta. 

Prijíma 

zodpovednosť za 

svoje činy 

a chápe princípy 

rovnosti medzi 

ľuďmi. Zároveň si 

uvedomuje 

hodnotu svojho 

i ľudského života. 

Je schopný 

správne konať 

v modelových 

situáciách života.  
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Tvorba projektu 

 

 

Obsah: 

tvorba textu 

text, obsah 

textu, forma 

textu, 

autorský 

zámer, 

súvislé texty, 

nesúvislé 

texty, vecné 

texty, 

umelecké 

texty, 

kontext,  

argumentácia

, dedukcia, 

indukcia, 

hlavná 

myšlienka, 

kľúčové 

slová, funkcia 

prejavu  

 projekt 

(školská 

vedecká 

aktivita) 

tvorba 

projektu 

(príprava 

žiakov na 

verejnú 

prezentáciu 

školských 

prác) 

 

 

Žiak:  

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 argumentmi. 

Bez ostychu prezentuje svoje vlastné jazykové 

prejavy (ústne aj písomné) a dokáže tvorivo 

myslieť pri práci s textom.   

 

tvorba projektu 

v rámci 

vyučovacích 

jednotiek; témy 

podľa 

odporúčania 

vyučujúceho 

a v závislosti od 

výberu študenta 
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Prezentácia projektu 

projekt 

(realizácia 

a prezentác

ia 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.   

 

 

 

3.2    Dejepis 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby Spolu 33 vyučovacích hodín. 

Ročník 1. ( SPEV, HUDBA) / 2. ( HDU) 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

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 interaktívnych 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 kladie dôraz 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 
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a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. 

Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.  

 

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: 

Osvojovanie významov, ktoré súvisia s riešením základných operácií: 

s historickým časom 

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

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

rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých kritérií 

identifikovať rôzne časové štruktúry historického vývoja 

používať periodické termíny – medzníky ako jeden z prostriedkov orientácie v minulosti 

s historickým priestorom 

rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi historickými javmi 

a procesmi 
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vystihnúť základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, národných, 

globálnych historických javov a procesov a prepojenosť medzi nimi 

chápať vzájomnú prepojenosť a podmienenosť hospodárstva, politiky, sociálnej 

organizácie a kultúry 

chápať vzťahy medzi individuálnym a sociálnym životom 

chápať úlohu osobností v dejinách 

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi  

vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces 

charakterizovať historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich znakov 

určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov 

vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, civilizácií, 

kultúr 

objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií v jednotlivých 

krajinách, oblastiach a regiónoch 

charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, politické 

a kultúrne faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

určiť vzhľadom na historickú situáciu význam a úlohu jednotlivých oblastí života 

spoločnosti a človeka, predovšetkým mytológiu, náboženstvo, vedy, umenie, 

každodenný život  

Aplikácia osvojených vedomostí v nových situáciách a pracovných postupoch pri 

analýze školských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných 

prameňov 

pri vymedzovaní predmetu skúmania 

pri analyzovaní štruktúry problému 

pri rozlišovaní kľúčových problémov, otázok 

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

pri myslení v alternatívach 

pri vytvorení plánu skúmania 

pri komunikácii v „skúmateľskom“ tíme o výsledkoch skúmania 

pri vytváraní záznamu zo skúmania 

- pri vyhľadávaní  relevantných informácií 

z rôznych zdrojov - textov verbálnych, obrazových, grafických i z textov kombinovaných 

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

časopisov, webových stránok 

z odbornej, populárno-náučnej literatúry a historickej beletrie 

- pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

pri vyberaní informácií 

pri organizovaní informácií 
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pri  porovnávaní informácií 

pri rozlišovaní informácií 

pri  zaraďovaní informácií 

pri kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

- pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

pri zoradení výsledkov 

pri rozpoznaní podstatného od nepodstatného 

pri určovaní podstatného, kľúčového 

pri integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

pri vyhodnocovaní správnosti postupu 

pri tvorbe súboru vlastných prác (portfólio) 

 

Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, 

konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného 

obsahu v podobe systematizovaného výkonového štandardu.  

 

Obsah vzdelávania a rozdelenie obsahu do ročníkov 

1. ročník / 2. ročník (1h týždenne) 

História a jej miesto v systéme vied 

Pravek 

Starovek 

Stredovek 

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

Uhorské kráľovstvo 

Fenomény novovekého sveta 

Habsburská monarchia v novoveku 

Moderný slovenský národ 

Svetové konflikty 

 

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 
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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 

Europeizácia východu 

Moderná kolonizácia 

a iné. 

 

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). 
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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.    

 

Požiadavky na výstup 

Požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov predmetu (pozri nižšie). 

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, interpretácia, 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.  
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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. 

Odborná literatúra: 

Dejiny Slovenska 1 – 6. Bratislava : Veda, 1986 – 1988. 

HAUBELT, J. 1969. Dějiny novověku. Praha : SPN, 1969. 

KOVÁČ, D. 2006. Dejiny Slovenska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 

80-710-6268-5.  

LE GOFF, J. 1991. Kultura středověké Evropy. Praha : Odeon, 1991. ISBN 80-207-

0206-7. 

TEICHOVÁ, Alice a kol.: Dějiny středověku. Praha : SPN, 1968. 

a iné 

 Odborné časopisy: 

Acta Historica Neosoliensia 

História 

Historická revue 

Historický časopis 

Pamiatky a múzeá 

a iné 

 

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. 
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UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU 

ROČNÍK: PRVÝ / DRUHÝ 

 

 

Predmet: DEJEPIS 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

 

 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV TEMATICKÉHO CELKU 

Témy  

 

 

Orientačný počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového 

štandardu 

 

Výkonový štandard na optimálnej úrovni 

 

História a jej miesto v systéme vied 

 

 

1 

  

Žiaci: 

 

 

 

 

Veľké dobrodružstvo v čase a priestore 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

chronológia a periodizácia 

synchrón, asynchrón 

metódy práce historika 

Používajú periodické termíny – medzníky, pracujú 

s časovou priamkou. 

 Zostavia chronologickú tabuľku,  porovnávajú 

metódy historiografie s metódami exaktných vied. 

Si uvedomujú hranice objektivity historika,  

rozpoznajú rôzne druhy prameňov  

Žiaci používajú periodické termíny - medzníky. 

 

 

Pravek 

 

 

1 

  

Žiaci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rodokmeň človeka 

periodizácia 

 

 

Dokážu špecifikovať a charakterizovať človeka v 

rôznych fázach historického vývinu. 

Samostatne zostavujú chronologický prehľad 
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Pravek 

 

 

1 

 

 

náleziská na Slovensku 

pravek a náš región 

 

vývinovými obdobiami praveku. 

Aplikujú vedomosti z dejín praveku na slovenské 

reálie a charakterizujú najznámejšie praveké 

pamiatky Slovenska. 

 

 

Starovek 

 

 

8 

  

Žiaci: 

 

Najstaršie civilizácie 

 

 

2 

 

 

 

 

antická demokracia 

vzdelanosť a kultúra 

kresťanstvo - zrod 

premeny antického Ríma 

 

Žiaci porovnajú antickú demokraciu s modernou 

demokraciou. 

Žiaci špecifikujú podmienky vzniku kresťanstva v 

období rímskeho cisárstva. 

 

Žiaci porovnajú politický systém aténskej 

demokracie a rímskej republiky.  

Žiaci zovšeobecnia civilizačný odkaz antiky pre 

súčasnosť. 

 

 

Staroveké Grécko 

 

 

2 

 

Staroveký Rím 

 

 

3 

 

Kresťanstvo – most k stredoveku 

(Prierezová téma:  

Multikultúrna výchova)  

 

 

1 

 

Stredovek 

 

 

5 

  

Žiaci: 

 

Sťahovanie národov 

 

1 

feudum 

monarchia 

stavy 

svetská vs. cirkevná moc 

Identifikujú sociálnu štruktúru spoločnosti v období 

raného a vrcholného stredoveku. 

Žiaci charakterizujú premeny stredovekého štátu. 

Žiaci nakreslia graf lénnych vzťahov. 
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kontinuita osídlenia Žiaci rozlíšia pojmy vazal, poddaný. 

Žiaci uvedú príčiny napätia medzi svetskou a 

cirkevnou mocou. 

Žiaci odhalia vzťahy medzi mestom a dedinou.  

Žiaci vymenujú špecifické znak kráľovského  

mesta a  vysvetlia pojem privilégium.  

Žiaci uvedú dôsledky Veľkej schizmy.  

Žiaci vystihnú  spoločné a rozdielne znaky 

kresťanstva a islamu. 

 Žiaci vysvetlia pojem reconquista. 

 Žiaci  porovnajú postavenie panovníka západnej 

Európy s Byzantskou ríšou. 

 

 

Západná kultúra vs. východná kultúra 

 

4 

 

 

 

 

európsky západ, byzantský 

východ 

 

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

 

 

2 

  

Žiaci: 

 

Najstaršie útvary Slovanov 

 

 

1 

 

Samova ríša, Veľká Morava 

byzantská misia 

Vymenujú najstaršie národy v Karpatskej kotline. 

Žiaci vymedzia pravlasť Slovanov, rozpoznajú 

migračné prúdy Slovanov, 

charakterizujú slovansko-avarské spolužitie. 

Žiaci vyberú z Fredegerovej kroniky informácie o 

Samovi a jeho ríši. 

Žiaci opíšu život na slovanskom hradisku. 

Žiaci vysvetlia okolnosti vzniku Veľkej Moravy. 

Žiaci odhalia príčiny a dôsledky napätia medzi 

Mojmírom a Pribinom, Rastislavom a Svätoplukom. 

Žiaci charakterizujú vzťahy medzi Veľkou Moravou 

a Franskou ríšou. 

Žiaci opíšu pôsobenie Konštantína a Metoda na 

Veľkej Morave.  

 

 

Život našich predkov 

(Prierezová téma: 

Osobný a sociálny rozvoj) 

 

 

1 

 

hradiská 
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Žiaci analyzujú list Rastislava Michalovi III.   

Žiaci vyberú dôvody, ktoré uvádza Rastislav vo 

svojom liste Michalovi III. Žiaci odhalia príčiny 

sporov o slovanskú liturgiu na základe analýzy 

prameňov. 

 

 

Uhorské kráľovstvo 

 

 

4 

  

Žiaci: 

 

Formovanie Uhorského kráľovstva 

 

 

1 

 

panovník, dynastia 

 

Opíšu proces formovania Uhorského kráľovstva. 

Žiaci poznajú postupný proces začleňovania 

územia Slovenska do Uhorského kráľovstva. 

Žiaci analyzujú Ponaučenia kráľa Štefana synovi 

Imrichovi. 

Žiaci uvedú výhody a nevýhody 

mnohonárodnostného uhorského štátu. 

Žiaci na základe analýzy jednotlivých článkov Zlatej 

buly zhodnotia jej význam. 

Žiaci analyzujú Privilégium pro Slavis ako dôkaz 

formovania slovenskej etnickej identity. 

Žiaci uvedú dôsledky tatárskeho vpádu do Uhorska. 

Žiaci analyzujú mestské privilégiá na príkladoch 

stredovekých miest. 

Žiaci rozlíšia pojmy poddaný a nevoľník. 

Žiaci vysvetlia okolnosti vzniku nevoľníctva v 

Uhorsku. 

Žiaci zostavia plán trasy po slovenskej gotickej 

texte. 

Žiaci zostavia obrazový materiál architektonických 

 

 

Tatársky vpád 

 

 

 

 

 

1 

 

tatársky vpád 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestá a mestské privilégiá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

mestá 

mestské privilégiá 
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pamiatok zo slovenskej gotickej cesty. 

Žiaci uvedú dôsledky husitských vpádov do 

Uhorska. 

Žiaci identifikujú sociálnu štruktúru uhorského 

kráľovstva. 

Žiaci opíšu postavenie uhorských magnátov. 

Žiaci zhodnotia kultúrny rozvoj Uhorska za vlády 

Mateja Korvína. 

Žiaci vysvetlia pojem kníhtlač. 

Žiaci zhodnotia význam kníhtlače pre človeka 

raného novoveku a človeka súčasnosti. 

Žiaci uvedú pozitíva a negatíva slobodného šírenia 

myšlienok. 

Žiaci porovnajú možnosti slobody prejavu v 

stredoveku a novoveku. 

Žiaci vysvetlia pojmy humanizmus a renesancia. 

Žiaci sa zoznámia na základe analýzy prameňov s 

osobnosťami renesancie a humanizmu. 

 

 

Husitské hnutie 

 

 

1 

husiti, bratríci 

 

Fenomény novovekého sveta 

 

 

7 

  

Žiaci: 

 

Novoveké myslenie a kultúra 

 

 

2 

renesancia 

reformácia 

protireformácia 

osvietenstvo 

Žiaci na základe analýzy prameňov vysvetlia príčiny 

reformácie. 

Žiaci na mape ukážu smery šírenia reformácie v 

Európe. 

Žiaci vysvetlia hlavné dôsledky reformačného 

procesu. 

Žiaci vysvetlia rozhodnutia Tridentského koncilu v 

kontexte reakcie katolíckej cirkvi na reformáciu. 

 

Novoveký človek 

 

2 

mešťan 

podnikateľ 

absolutizmus 

parlamentarizmus 
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revolúcie Žiaci charakterizujú na základe písomných 

prameňov činnosť jezuitov. 

Žiaci vysvetlia výrok 1. Kanta: 

.Osvietenstvo je vykročením človeka z 

nerozumnosti zavinenej ním samotným." 

Žiaci na základe koncepcie základných ľudských 

práv pochopia zmenu vnímania človeka 

osvietenstva a 

stredoveku. 

Žiaci pochopia prepojenie medzi osvietenstvom a 

snahou o reformu spoločnosti. 

Žiaci v jednoduchých bodoch sformulujú krátky 

životopis mešťana - majiteľa manufaktúry. 

Žiaci pochopia význam meštianskej vrstvy ako 

nového prvku v stredovekej a ranonovovekej 

spoločnosti. 

Žiaci vytvoria porovnávaciu tabuľku základných 

znakov absolutizmu a parlamentarizmu. 

2iaci pochopia základné príčiny napätia medzi 

absolutistickým panovníkom a nastupujúcim 

meštianskym stavom. 

Žiaci aplikujú svoje poznatky o ľudských právach 

analýzou Deklarácie nezávislosti USA. 

 

 

Premeny novovekého štátu 

 

 

1 
Deklarácia nezávislosti USA 

Žiaci identifikujú vzťah medzi Deklaráciou práv 

človeka a občana a Deklaráciou nezávislosti USA. 

Žiaci definujú základné pojmy francúzskej 

revolúcie: národné zhromaždenie, republika, 

iakobínsky teror. 

 

 

Vláda z vôle občana 

 

2 

Veľká francúzska republika 

 republika 

 jakobínsky teror 
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Habsburská monarchia v novoveku 

 

1 

  

Žiaci: 

 

 

 

Človek osvietenstva 

 

a 

 

Habsburgovci v európskej politike 

 

 

 

 

 

 

 

1 

osvietenský absolutizmus 

jezuitský a tereziánsky školský 

systém 

koniec nevoľníctva 

náboženská tolerancia 

súperenie o hegemóniu 

s Francúzskom 

vznik prusko-rakúskeho 

súperenia 

Žiaci uvedú politické, hospodárske a sociálne 

zmeny po nástupe Habsburgovcov na uhorský trón. 

Žiaci identifikujú dôležité medzníky vojen s 

Turkami. 

Žiaci zakreslia do obrysovej mapy nové územné 

členenie Uhorska. 

Žiaci uvedú dôsledky tureckej prítomnosti v 

Uhorsku. 

Žiaci na jednom príklade uvedú príčiny a dôsledky 

protihabsburských povstaní. 

Žiaci porovnajú proces reformácie a protireformácie 

v Uhorsku s kontextom Európy. 

Žiaci analýzou Satumarského mieru zhodnotia jeho 

význam pre uhorskú šľachtu a  Habsburgovcov. 

Žiaci porovnajú osvietenský absolutizmus a 

absolutizmus. 

Žiaci uvedú najvýznamnejšie reformy Márie Terézie 

a Jozefa II.. 

Žiaci zhodnotia význam povinnej školskej 

dochádzky. 

Žiaci zhodnotia život roľníka po zrušení nevoľníctva 

v Uhorsku. 

Žiaci uvedú príčiny súperenia Habsburgovcov o 

hegemóniu v Európe. 

 

Moderný slovenský národ 

 

 

1 

  

Žiaci: 

  spisovný jazyk Charakterizujú národné hnutie 19. storočia v 
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Tri generácie národne uvedomelých vzdelancov  

1 maďarské národné hnutie 

učenecká fáza národného 

hnutia (Bernolák, Palkovič) 

všeslovanská vzájomnosť 

(Kollár, Šafárik) 

politické programy (Štúr) 

od kultúrnych k politickým 

požiadavkám 

 

Rakúskej monarchii, dokumentujú rozvoj 

slovenského národného obrodenia, dokážu uviesť 

príklady rozvoja slovenského národného hnutia a 

slovensko-českých vzťahov. 

Analyzujú vývoj revolučných udalostí v rokoch 

1848-49 v Uhorsku a politický program Slovákov - 

Žiadosti slovenského národa, sú schopní uviesť 

základné charakteristiky požiadaviek Žiadostí 

slovenského národa, zhodnotiť výsledky 

slovenského národného hnutia, objasniť oživenie 

slovenského národného života začiatkom 60. rokov, 

nájsť jeho príčinu. 

Analyzujú politický program Slovákov - 

Memorandum národa slovenského, zovšeobecňujú 

jeho podstatné požiadavky, rozlišujú požiadavky 

politického programu Žiadostí a Memoranda. 

 

Svetové konflikty 

 

6 

  

Žiaci: 

Zákopová vojna 

 

a 

 

Versaillský systém 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

príčiny a charakter 

významné bitky 1. svetovej 

vojny 

vstup USA do vojny,  

koniec 1.s.v. 

Rusko a 1. svetová vojna 

Ruské revolúcie 1917 

dôsledky vojny,  

povojnová revolučná vlna 

Versaillský systém mierových 

zmlúv 

Vznik ČSR 

Žiaci uvedú politické, hospodárske a sociálne 

príčiny Prvej svetovej vojny. 

Žiaci identifikujú dôležité medzníky, charakter 

a najdôležitejšie udalosti svetového konfliktu. 

Žiaci na mape identifikujú fronty Prvej svetovej 

vojny a vymenujú štáty vtiahnuté do konfliktu na 

strane Dohody i Centrálnych mocností. 

Žiaci uvedú dôsledky vojny i Versaillského systému 

na demokratizáciu (resp. radikalizáciu) politických 

systémov krajín Európy.  

Žiaci zhodnotia a interpretujú revolučné udalosti v 

Rusku v roku 1917 a v Európe v medzivojnovom 
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Medzivojnová Európa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzivojnové Československo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idea vzniku Československa, 

československý odboj, politické  

programy 

ČSR v geopolitike 

doformovanie slovenského 

moderného národa 

politický systém, menšiny,  

zmeny slovenskej spoločnosti,  

slovenské politické prúdy,  

slovenská kultúra, 

boľševický prevrat,  

komunizmus, 

moderná demokracia (Anglicko,  

USA) 

fašizmus a nemecký národný 

socializmus 

Európa pod nemeckou 

hegemóniou 

plán Barbarossa 

japonská  expanzia 

protihitlerovská koalícia, odboj, 

život v čase vojny 

holokaust, šoa, Oswienčim, 

dôsledky vojny 

etnické čistky 

 

autoritatívny režim 

židovský kódex 

protifašistický odboj, SNP, 

Slováci na bojiskách 2. sv. 

období. 

Žiaci popíšu proces formovania samostatného 

Československa. 

Žiaci zhodnotia domáci i zahraničný odboj Slovákov 

počas Prvej svetovej vojny.. 

Žiaci analyzujú priebeh odboja Slovákov žijúcich v 

zahraničí (USA, Francúzsko, Anglicko, Rusko). 

Dokážu charakterizovať vznik ČSR v dôsledku 

výsledkov Prvej svetovej vojny, domáceho 

a zahraničného odboja.  

Ďalej sú schopní objasniť ideu čechoslovakizmu 

a jej problémy.  

 Zhodnotia Ústavu z roku 1920. 

Charakterizujú boľševický prevrat a nástup  

komunistickej diktatúry v medzivojnovom Rusku. 

Zhodnocujú, interpretujú a analyzujú fašistický 

politický systém v Taliansku. 

 

 

l Harbour, bitka o Stalingrad), charakter 

a najdôležitejšie udalosti svetového konfliktu. 

Žiaci analyzujú japonskú expanziu v Tichomorí. 

Hodnotia vznik protihitlerovskej koalície a jej odboj. 

Dokážu zaujať stanovisko k otázkam holokaustu a 

etnických čistiek pričom eliminujú vplyv 

antisemitizmu a rasistického správania sa. 

Dokážu sa empaticky vcítiť do života ľudí rôznych 

sociálnych skupín v čase konfliktu, zároveň však 

empiricky hodnotia javy, ktoré naň vplývajú. 

Hodnotia dôsledky vojny pre politický, kultúrny, 
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Druhá svetová vojna 

 

 

 

 

 

 

 

Povojnová Európa a obnovené Československo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

vojny, 

každodennosť 

od ľudovej demokracie ku 

komunistickej totalite 

odsun  Nemcov 

maďarská otázka, 

februárový prevrat 

podoby totality a jej obete, 

odpor proti  totalite 

pražská jar 

normalizácia 

podoby socialistickej 

každodennosti 

nežná revolúcia 

rozdelenie  Českej a Slovenskej 

republiky, 

vznik Slovenskej republiky  

Slovenská republika a EU 

 

sociálny či ekonomický život európskej spoločnosti. 

Uvedú výhody alebo nevýhody spojenia Čechov a 

Slovákov v jednom štáte. Rozlišujú politický prúd 

centralizmus a autonómia, hospodárske postavenie 

Slovenska v porovnaní s hospodárskym 

postavením Čiech a Moravy.  

Dokazujú vplyv dvoch hospodárskych kríz na 

hospodárstvo Československa i celej Európy.  

Charakterizujú medzinárodnú konferenciu 

v Mníchove a určujú dôsledky Mníchovskej 

konferencie.  

Uvádzajú dôsledky Viedenskej arbitráže pre 

Slovensko.  

Dokážu vysvetliť vznik Slovenského štátu a uviesť 

okolnosti, za ktorých vznikol Slovenský štát.  

Hodnotia závislosť Slovenskej republiky od 

nacistického Nemecka a dokážu charakterizovať 

politický systém Slovenskej republiky.  

Charakterizujú vnútropolitický zápas v povojnovom 

Československu a porovnávajú výsledky volieb 

roku 1946 na Slovensku a v Čechách a 

zovšeobecňujú závery, ktoré z nich vyplývajú.  

Charakterizujú procesy industrializácie a 

kolektivizácie v Československu .  

Vysvetľujú príčiny spoločenskej a politickej krízy v 

60. rokoch v Československu  

Dokážu vysvetliť pojem “socializmus s ľudskou 

tvárou”.  

Opisujú intervenciu vojsk Varšavskej zmluvy a 

uvádzajú dôsledok intervencie vojsk Varšavskej 
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zmluvy.  

Charakterizujú obdobie tzv. normalizácie 

a konsolidácie.  

Interpretujú udalosti nežnej revolúcie. 

Charakterizujú príčiny a dôsledky zrútenia 

komunistických režimov v Európe a 

v Československu. 

Uvádzajú príčiny a dôsledky zrútenia 

komunistických režimov.  

Popisujú reštavráciu pomerov v Rusku po páde 

komunistického režimu.  

Charakterizujú politickú, ekonomickú a sociálnu 

situáciu v Československu na počiatku 90. rokov.  

Dokážu vysvetliť rozdelenie Československa a 

vznik Slovenskej republiky.  

Nachádzajú príčiny rozdelenia Československa.  

Uvádzajú pozitíva a negatíva tohto rozdelenia.  

 

 

 

Tvorba projektu 

 

4 

 

  

Žiaci: 

 

 

Tvorba projektu 

 

 

 

2 

 

projekt (školská vedecká 

aktivita) 

tvorba projektu (príprava žiakov 

na verejnú prezentáciu 

školských prác) 

 

charakteristika/ umelecký opis 

 

Tvoria vecné texty, pričom dodržiavajú základnú 

kompozičnú štruktúru a slohovú hodnotu týchto 

textov vzhľadom na vedomosti nadobudnuté v 

teoretickej zložke predmetu. 

Sú schopní pripraviť, realizovať a prezentovať 

projekt. 

Vedia naplánovať svoju činnosť pri príprave 
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fejtón/diskusný príspevok projektu, sú schopní samostatne zoradiť motívy a 

myšlienky podľa časovej a logickej postupnosti.  

Vedia vytvoriť na základe čiastkových informácií z 

umeleckého a niektorých druhov vecného textu 

hypotézu a svoju hypotézu aj overiť v diskusii.  

sú schopní úspešne realizovať a vhodne 

prezentovať projekt. Dokážu prijať vecné 

pripomienky k svojmu projektu, analyzovať ich a 

prípadne zapracovať do svojho pôvodného 

riešenia.  

Vedia vecne reagovať na pripomienky k svojmu 

projektu a podporiť ich argumentmi. 

Bez ostychu prezentujú svoje vlastné jazykové 

prejavy (ústne aj písomné) a dokážu tvorivo myslieť 

pri práci s textom.   

 

 

Prezentácia projektu 

 

 

 

2 

projekt (realizácia a prezentácia 

školskej odbornej práce)  

Bez ostychu ústne prezentujú pripravenú školskú 

prácu, pričom dodržiavajú základnú kompozičnú 

štruktúru a slohovú hodnotu tohto jazykového 

prejavu vzhľadom na vedomosti nadobudnuté 

v teoretickej zložke predmetu. 

Sú schopní svoje vlastné poznatky obhájiť a tvorivo 

myslieť pri realizácii samotného jazykového 

prejavu.   
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3.3 Dejiny hudby 

Názov predmetu Dejiny hudba 

Časový rozsah výučby Spolu 225 vyučovacích hodín. 

Ročník 1. – 4.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Teoretický a pedagogicko-umelecký predmet dejiny hudby dáva žiakovi základné 

vedomosti o jednotlivých historických a štýlových obdobiach, o význame a 

najdôležitejších dielach najväčších osobností dejín hudby. Žiak sa naučí orientovať v 

historických obdobiach, spozná najvýznamnejšie osobnosti a udalosti dejín súvisiace 

najmä so slovenskými dejinami a s dejinami hudby. Učí sa analyzovať umelecké diela, 

analýzu teoreticky zdôvodniť, určiť charakteristické štýlové znaky, estetické ideály, 

hudobnú reč, hudobné formy a hudobné druhy jednotlivých hudobných diel podľa 

notového alebo zvukového záznamu. Naučí sa používať tieto vedomosti pri tvorivom a 

štýlovo správnom stvárnení vlastnej interpretácie hudobných diel, vytvorí si kvalitné 

estetického cítenie. Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré žiak získa v predmete 

dejiny hudby bude uplatňovať vo vlastnej umeleckej tvorbe a pri umelecko-

pedagogickom pôsobení. 

 

Cieľ predmetu 

Predmet umožňuje žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, podporovať a podnecovať 

jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu. Prostredníctvom dejín hudby rozvíja tvorivosť 

v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formuje a rozvíja gramotnosť 

v oblasti vyjadrovania sa odbornou terminológiou. Formuje kultúrne postoje, vychováva 

žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych názorov a hodnotových kritérií 

cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel. Uvádza ho do 

poznávania hodnôt umenia a kultúry vo vzťahu k tradíciám na úrovni aktuálneho 

vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Žiak poznáva a vie pomenovať 

pôsobenie umeleckých diel a taktiež svoj zážitok z nich. Poznáva vybrané typické diela 

hudobnej kultúry reprezentujúce hudobné druhy a štýlové obdobia. Dejiny hudby 

podporujú medzi predmetové väzby a inter disciplinárnosť vyučovania. Zapájajú 
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citovosť, efektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu charakteristickú pre hudbu, 

do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. 

 

Obsah vzdelávania 

Obsah vzdelávania a požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov (viď nižšie). 

 

Požiadavky na výstup 

Obsah vzdelávania a požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov (viď nižšie). 

 

Metódy a formy práce  

Obsah vyučovania tvorí sústava základných tém. Každá téma zodpovedá riešeniu 

určitej hudobnej problematiky či analýze štýlového obdobia. Témy sú zoradené 

v historických radoch. Historický rad predstavuje riešenie problémov v priereze 

ročníkov. Takéto zoradenie vyplýva z historickej následnosti a taktiež sleduje 

stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie tém v rámci 

jedného ročníka umožňuje učiteľovi sledovať motivačné nadväznosti. 

 

Učebné zdroje 

Ústredným zdrojom sú učebné texty pre konzervatóriá od Konráda Neumanna a Júlie 

Bukovinskej. Táto literatúra je doplňovaná o informácie z rôznych dejín hudby, 

hudobných atlasov, bibliografií skladateľov a encyklopédií. Doplnkovým zdrojom 

informácií je taktiež internet. 

 

Zoznam základnej literatúry: 

NEUMANN, K.1990. Stručný prehľad dejín hudby, Topoľčany, 284 s. 

BUKOVINSKÁ, J. 2008. Malá encyklopédia hudby,4. diely, Košice : Amadeo, ISBN 80-

968239-0-6. 

HRČKOVÁ, N. 2004 Dejiny hudby, I.- VI. diel,  Bratislava : IKAR, 2004, ISBN 978-80-

551-2453-7. 

ABRAHAM, G. 2003. Stručné dejiny hudby, Bratislava : Hudobné centrum, 2003, 870 

s. 

 

Hodnotenie predmetu 

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

21/2011 a je v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. Hodnotenie predmetu 

dejiny hudby prebieha dvomi spôsobmi. Prvým je písomné preskúšanie učiva 

prostredníctvom testu, ktorý väčšinou zahŕňa väčšie množstvo prebraného učiva. 
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Druhou formou je skúšanie ústne. Pri ústnom skúšaní sa často od žiaka vyžaduje 

vysvetlenie menšieho celku. Hodnotenie je doplnené o krátke písomky (päťminútovky), 

ktoré slúžia na rýchle otestovanie žiakov najmä z učiva predchádzajúcej hodiny. 

 

Učebné osnovy 

Ročník: Prvý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Dejiny hudby, 1.r.  ( 1hod.týždenne, spolu 33 hodín) 

 

Tematický 

celok  

Hod. 

Dot. 

Vzdelávacie 

výstupy  

Metódy 

a prostriedky 

hodnotenia 

Kritériá 

hodnotenia  

Stratégia 

vyučovania 

 

Význam 

štúdia DH a 

periodizácia 

 

 

2 

Predstavenie DH 

ako súčasti 

vyššieho celku 

všeobecných 

hudobných 

vedomostí. 

Periodizácia 

hudby.  

 

 

Ústne skúšanie 

Chápe 

nevyhnutnosť 

poznania 

hudobného 

vývoja. Ovláda 

delenie a časovú 

periodizáciu 

hudby 

 

 

 

Frontálny výklad 

 

 

 

 

 

 

 

Pravek a 

Starovek 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Počiatky 

hudobného 

umenia, praveké 

kultúry. Spoznanie 

najstarších 

hudobných 

prejavov. 

Zoznámenie sa 

v hudbou orientu 

(čínska, indická, 

japonská hudba). 

Zoznámenie sa 

s hudbou blízkeho 

východu. 

Staroveké národy 

európske a ich 

hudba (grécka, 

rímska). 

 

 

 

 

 

Písomné 

skúšanie, ústne 

skúšanie, 

didaktický test 

Vie vysvetliť 

spoločensko –

kultúrne pomery 

a situáciu. Má 

vedomosti 

hudobných 

systémoch 

v jednotlivých 

kultúrach. 

Ovláda časovo 

historické 

delenie gréckej 

hudby v období 

staroveku. 

Chápe a vie 

vysvetliť 

spôsoby ladenia 

v gréckej hudbe. 

 

 

 

        Frontálny 

výklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrazové 

prostriedky 

 

 

 

Písomné 

Ovláda hlavné 

výrazové 

prostriedky 

a formy obdobia 

 

Kombinované 

formy s výkladom 

a skupinovou 
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Renesancia 

 

4 a formy sakrálnej 

a svetskej hudby. 

Vývin 

nizozemských 

škôl. Vyvrcholenie 

viachlasej hudby. 

skúšanie, ústne 

skúšanie 

renesancie. Má 

vedomosti 

o všetkých 

štyroch fázach 

vývoja 

nizozemských 

škôl. Má 

vedomosti 

o hlavných 

predstaviteľoch 

a ich tvorbe. 

prácou žiakov 

s internetom 

a informačnými 

zdrojmi 

   diskusia medzi 

žiakmi 

 

 

 

 

 

 

Barok– opera,  

inštrumentáln

a hudba 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Hlavné znaky 

barokovej hudby. 

Vznik opery a jej 

hlavní 

predstavitelia: 

Claudio 

Monteverdi 

a Giacomo 

Carissimi. Hlavné 

znaky, delenie 

a predstavitelia 

talianskej, 

francúzskej, 

nemeckej 

a anglickej opery. 

Inštrumentálna 

hudba v období 

baroka a jej formy 

 

 

 

Písomné 

skúšanie, ústne 

odpovede 

a didaktický test 

Má teoretické, 

ale aj praktické 

vedomosti 

o štýlových, 

kompozičných 

a formových 

znakoch 

barokovej 

hudby. Má 

vedomosti 

o vzniku a vývoji 

opery a jej 

hlavných 

predstaviteľoch. 

Je schopný 

špecifikovať 

znaky 

jednotlivých 

operných škôl 

Má poznatky 

o inštrumentálne

j hudbe 

(klávesové 

nástroje) 

 

Frontálny výklad 

s využitím 

multimediálnej 

techniky – 

PowerPoint 

prezentácie, 

hudobné a video 

ukážky,  

aktivizačný 

rozhovor 

 

 

 

Barok – život 

a dielo G. F. 

Händela a J. 

S. Bacha 

 

 

 

 

 

9 

Život G. F. 

Händela a J. S. 

Bacha. J. S. Bach 

– rozdelenie 

života a tvorby do 

piatich vývojových 

období. Dielo G. 

F. Händela 

s dôrazom na 

 

Písomné 

skúšanie, ústne 

skúšanie a 

didaktický test 

Má informácie 

a vedomosti 

o životných 

osudoch 

skladateľov. Vie 

spoznať a určiť 

základné 

a charakteristick

é prvky tvorby. 

 

Frontálny výklad 

s využitím 

multimediálnej 

techniky – 

PowerPoint 

prezentácie, 

hudobné a video 

ukážky,  
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Ročník: Druhý 

opernú a oratórnu 

tvorbu. Vzájomné 

porovnanie J. S. 

Bacha a G. F. 

Händela 

Ovláda kľúčové 

diela a vie ich 

analyzovať 

aktivizačný 

rozhovor 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Dejiny hudby, 2.r. ( 2hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

 

Tematický celok  Hod. 

dot. 

Vzdelávacie 

výstupy  

Metódy 

a prostriedky 

hodnotenia 

Kritériá 

hodnotenia  

Stratégia 

vyučovania 

 

 

 

 

Klasicizmus 

a opera v tomto 

období 

 

 

 

 

6 

 

Charakteristika 

obdobia a štýlu 

klasicizmu – 

hlavné znaky. 

Opera v 18. 

storočí (opera 

buffa, opera 

séria, singspiel ). 

Operná reforma 

Ch. W. Glucka. 

 

 

 

 

Ústne 

skúšanie 

Chápe 

spoločensko-

kultúrnu situáciu, 

kt. viedla k zrodu 

klasicizmu. 

Ovláda delenie 

klasicizmu. Má 

vedomosti 

o vývoji opery 

v klasicizme. Vie 

vysvetliť nutnosť 

opernej reformy. 

 

 

Frontálny výklad 

s využitím 

multimediálnej 

techniky – 

PowerPoint 

prezentácie, 

hudobné a video 

ukážky,  

aktivizačný 

rozhovor 

 

 

 

 

Ranný 

klasicizmus, F. J. 

Haydn 

 

 

 

 

 

9 

 

Obdobie ranného 

klasicizmu. 

Mannhaimská 

a severo 

nemecká škola. 

Hlavný 

predstavitelia 

spomínaných 

škôl a ich diela, 

Bachovi synovia 

F. J. Haydn – 

život a tvorba 

  

Písomné 

skúšanie, 

ústne skúšanie  

Vie vysvetliť 

spoločensko –

kultúrne pomery 

a situáciu. Má 

vedomosti 

o hudobnej 

situácií a dianí 

v tomto období 

v Európe. Vie 

vysvetliť hlavný 

prínos tvorby 

(najmä komornej 

a symfonickej) J. 

Haydna, 

Kombinované 

formy s výkladom 

a skupinovou 

prácou žiakov 

s internetom 

a informačnými 

zdrojmi 

diskusia medzi 

žiakmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život skladateľa – 

určujúce udalosti 

a zvraty v jeho 

 

Písomné 

skúšanie, 

ústne skúšanie 

Má informácie 

a vedomosti 

o životných 

osudoch 

Frontálny výklad 

s využitím 

multimediálnej 

techniky – 



252 

 

W. A. Mozart 

 

7 živote. Mozartova 

operná tvorba. 

Symfonická 

a komorná tvorba 

a didaktický 

test 

skladateľa. 

Pozná a vie 

rozdeliť 

Mozartovu 

tvorbu. Vie 

identifikovať 

Mozartovu 

hudbu podľa 

charakteristickýc

h znakov. 

PowerPoint 

prezentácie, 

hudobné a video 

ukážky,  

aktivizačný 

rozhovor 

 

 

 

 

 

L. van Beethoven 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Život skladateľa – 

určujúce udalosti 

a zvraty v jeho 

živote. 

Beethovenova 

komorná 

a orchestrálna 

tvorba. Klavírna 

tvorba s dôrazom 

na posledné. 

Beethovenove 

symfónie – so 

zameraním na 5. 

a 9. Symfóniu. 

Ústne 

odpovede 

a didaktický 

test, písomné 

skúšanie 

Má informácie 

a vedomosti 

o životných 

osudoch 

skladateľa. 

Pozná a vie 

rozdeliť 

Beethovenovu 

tvorbu. Vie 

vysvetliť prínos 

Skladateľovej 

klavírnej tvorby. 

Vie analyzovať 

Beethovenove 

symfónie 

a vysvetliť ich 

veľký prínos pre 

symfonickú 

tvorbu. 

Frontálny výklad 

s využitím 

multimediálnej 

techniky – 

PowerPoint 

prezentácie, 

hudobné a video 

ukážky,  

aktivizačný 

rozhovor 

 

 

 

 

 

Romantizmus – 

obdobie ranného 

romantizmu 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Charakteristika 

obdobia a štýlu 

romantizmu – 

hlavné znaky. 

Obdobie ranného 

romantizmu – 

vývoj, hl. 

predstavitelia 

a ich diela F. 

Schubert – život 

a dielo. C. M. 

Weber – život 

a dielo 

F. Mendelssohn 

Bartholdy –život 

Písomné 

skúšanie, 

ústne 

odpovede  

Vie vysvetliť 

spoločensko –

kultúrne pomery 

a situáciu. Má 

vedomosti a vie 

identifikovať 

hlavné znaky 

obdobia. Má 

prehľad o živote 

a tvorbe 

predstaviteľov 

ranného 

romantizmu 

a ich 

charakteristickýc

Kombinované 

formy s výkladom 

a skupinovou 

prácou žiakov 

s internetom 

a informačnými 

zdrojmi diskusia 

medzi žiakmi 
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a dielo h dielach. 

 

 

 

 

 

 

Vrcholný 

romantizmus 

 

 

 

 

 

 

6 

Charakteristika 

obdobia a štýlu 

vrcholného 

romantizmu – 

hlavné znaky. 

Klavírny štýl 

v tomto období, 

predstaviteľ F. 

Chopin – život 

a dielo; R. 

Schumann – 

život a dielo. 

Didaktický 

test, písomné 

a ústne 

skúšanie 

Vie vysvetliť 

spoločensko –

kultúrne pomery 

a situáciu. 

Ovláda vývoj 

a vyvrcholenie 

klavírneho štýlu 

v tomto období. 

Má prehľad 

o živote a tvorbe 

hlavných 

predstaviteľov 

a ich 

charakteristickýc

h dielach.  

Frontálny výklad, 

práca s literatúrou 

 

 

 

 

 

 

 

Novoromantizmus 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Charakteristika 

obdobia a štýlu 

novoromantizmu 

– hlavné znaky. 

Vznik 

a presadzovanie 

programovej 

hudby. H. Berlioz, 

jeho život a dielo. 

Fantastická 

symfónia F. Liszt 

– život a dielo. 

 

Ústne 

skúšanie 

a písomné 

skúšanie 

Vie vysvetliť 

spoločensko –

kultúrne pomery 

a situáciu. Má 

vedomosti 

o vzniku 

a uplatňovaní 

programovej 

hudby v dielach 

H. Berlioza, F. 

Liszta a iných. 

Vie rozobrať 

Fantastickú 

symfóniu. Pozná 

a vie rozdeliť 

tvorbu F. Liszta 

s ohľadom na 

jeho vrcholné 

diela. 

 

Samostatné/ 

skupinové 

vyhľadávanie 

informácii 

a hudobných 

ukážok na 

internetových 

stránkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika 

obdobia a štýlu 

neskorého 

romantizmu – 

„tristanovská 

generácia“, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie vysvetliť 

spoločensko –

kultúrne pomery 

a situáciu. Má 
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Neskorý 

romantizmus, 

klasiko - 

romantická 

syntéza 

 

 

 

 

 

9 

hlavné znaky. G. 

Mahler – život 

a dielo so 

zameraním na 

symfonickú 

tvorbu. A. 

Bruckner, M. 

Reger, N. 

Paganini a ďalší 

predstavitelia – 

život a dielo. 

Charakteristika 

klasicko-

romantickej 

syntézy – hlavné 

znaky. Jej hlavný 

predstavitelia 

a ich diela: J. 

Brahms, C. 

Franck, B. 

Smetana, A. 

Dvořák, P. I. 

Čajkovskij, G. 

Verdi, G: Puccini, 

E. H. Grieg, N. 

Rimskij-

Korsakov. 

 

 

 

 

 

 

Písomné 

skúšanie, 

ústne skúšanie 

a didaktický 

test 

informácie 

a vedomosti 

o životných 

osudoch 

skladateľov. Vie 

spoznať a určiť 

základné 

a charakteristick

é prvky tvorby. 

Ovláda kľúčové 

diela a vie ich 

analyzovať. 

 

 

 

 

Frontálny výklad, 

práca s literatúrou 

Tvorba projektu 3 - text, obsah 

textu, forma 

textu, autorský 

zámer, práca 

s informáciami a 

textom 

- projekt 

(školaská 

vedecká aktivita) 

- príprava žiakov 

na verejnú 

prezentáciu 

školských prác 

 - tvorí vecné 

texty 

- 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 
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Ročník: Tretí 

- dokáže prijať 

vecné 

pripomienky 

k projektu, 

analyzovať ich 

a zapracovať do 

pôvodného 

riešenia 

Prezentácia 

projektu 

2 - realizácia – 

prezentácia 

školskej odbornej 

práce 

 - ústne 

prezentuje 

pripravenú 

školskú prácu, 

dodržiavajúc 

formálne 

a obsahové 

zákonitosti 

takéhoto typu 

práce 

- je schopný 

vlastné poznatky 

obhájiť a tvorivo 

myslieť pri 

realizácii 

vlastného 

jazykového 

prejavu 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Dejiny hudby, 3.r. (2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

 

Tematický 

celok  

Hod. 

dot. 

Vzdelávacie 

výstupy 

Metódy 

hodnotenia 

Kritériá 

hodnotenia  

Stratégia 

vyučovania 

 

 

Opera 

romantizmus 

 

 

1 

 

Žiak má pochopiť 

vývoj opery 

a zmeny 

v romantizme a 

poznať základné 

znaky a štýl 

romantickej  opery 

 

 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Žiak pomenoval 

štýlové zmeny 

v romantizme. 

Identifikoval 

znaky 

romantickej 

opery. 

 

 

Frontálny výklad 

s využitím 

multimediálnej 

techniky – 

PowerPoint 

prezentácie, 

hudobné a video 

ukážky,  
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aktivizačný 

rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

Opera v 

Taliansku – 

predstavitelia, 

reprezentatívne 

diela 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Žiak má spoznať 

hlavných 

predstaviteľov; 

poznať hud. diela a 

pochopiť 

charakteristickú 

melodiku 

talianskych  

romantických opier. 

Poznať hudobný 

štýl a tvorbu 

Donizzettiho, 

Belliniho. 

 

 

Ústne 

skúšanie 

a hudobný 

test 

 

Žiak pomenoval 

hlavných 

predstaviteľov a 

na základe 

hudobnej ukážky 

identifikoval 

dielo; správne 

charakterizoval 

znaky talianskej 

opery.  

 

 

Frontálny výklad 

s využitím 

multimediálnej 

techniky – 

PowerPoint 

prezentácie, 

hudobné a video 

ukážky,  

aktivizačný 

rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera vo 

Francúzsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Žiak má poznať 

vývoj opery vo 

Francúzsku a 

pochopiť rozdiely a 

charakterizovať 

grand opera, 

comique, opera 

buffa - operety. 

Poznať 

predstaviteľov 

a ťažiskové diela a 

spolupracovať so 

spolužiakmi na 

projekte. Efektívne 

pracovať s IKT 

a informáciami 

zdrojmi. 

 

 

 

Hudobný 

test a 

projekt 

 

Žiak správne 

identifikoval,  

hodnotil 

a sumarizoval 

potrebné údaje, 

správne 

identifikoval 

hudobné dielo. 

Samostatne 

vyhľadal 

a spracoval 

informácie 

k téme, 

prezentoval 

žiakom (projekt). 

 

 

Kombinované 

formy s výkladom 

a skupinovou 

prácou žiakov 

s internetom 

a informačnými 

zdrojmi diskusia 

medzi žiakmi. 

 

 

Opera 

v Nemecku 

 

 

1 

 

Žiak má poznať 

znaky a hud. 

prostriedky 

a poznať 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Žiak správne  

charakterizoval 

znaky nemeckej 

opery. 

 

Frontálny výklad 
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predstaviteľov. 

 

 

 

 

Veristické 

operné diela 

 

 

 

 

2 

 

Žiak má vedieť 

charakterizovať 

verizmus; poznať 

jeho  predstaviteľov 

verizmu - 

Mascagni, 

Leoncavallo, 

Puccini. 

 

 

Zhrňujúci 

rozhovor 

a prezentov

anie 

výsledkov 

samostatnej 

úlohy 

 

Žiak sumarizoval 

tému, 

vymenoval 

predstaviteľov 

a ťažiskové diela 

 

 

 

Kombinované 

metódy 

frontálneho 

výkladu s využitím 

multimediálnej 

techniky – 

PowerPoint 

prezentácie, 

hudobné a video 

ukážky,  

aktivizačný 

rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnosti 

romantickej 

opery- Verdi, 

Wagner 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Žiak má spoznať 

význam Verdiho, 

Wagnera z hľadiska 

vývoja opery; ďalej 

má charakterizovať 

Verdiho, Wagnerov 

komp. Štýl a 

analyzovať, 

hodnotiť, 

komentovať 

ťažiskové diela 

týchto skladateľov. 

Ďalej má 

spolupracovať so 

spolužiakmi na 

projekte a efektívne 

pracovať s IKT 

a informačnými 

zdrojmi. 

 

Zhrňujúci 

rozhovor 

a prezentov

anie úlohy. 

Písomný 

test 

 

Žiak si osvojil 

vedomosti 

o význame, 

tvorbe 

skladateľov; 

pochopil štýlové 

znaky opier; 

diskutoval, 

zhodnotil hud. 

diela; 

verbalizoval 

pocity 

z počúvaných 

ukážok.  

 

. 

 

Samostatné/ 

skupinové 

vyhľadávanie 

informácii 

a hudobných 

ukážok na 

internetových 

stránkach. 

 

 

 

 

Národné školy v 

19. storočí- 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak má poznať 

predstaviteľov 

a ťažiskové diela 

ruskej „mocnej 

hŕstky“ a oboznámiť 

 

 

Diskusia 

a riešenie 

problémovej 

úlohy 

 

 

Žiak si osvojil 

potrebné 

vedomosti.  

 

 

Práca s literatúrou 

(Internet, 

učebnice, 

odborné 



258 

 

Rusko, Česko, 

Nemecko, 

Škandinávia 

 

3 sa s historickým 

a kultúrnym 

vývojom; ďalej 

spoznať 

predstaviteľov a 

tvorbu národnej 

hudby v krajinách– 

Smetana, Dvořák, 

Fibich, Janáček, 

Grieg, Sibelius, 

Wolf, Mahler. Žiak 

má efektívne 

pracovať 

s literatúrou a IKT. 

publikácie); 

zadanie 

problémovej 

úlohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská 

hudba 19. 

storočia 

Ján Levoslav 

Bella 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Žiak sa má 

oboznámiť sa 

s kultúrnym 

a historickým 

vývojom na 

Slovensku; spoznať 

okolnosti vzniku 

profesionálnej 

hudobnej 

kultúry/amaterizmu

s a získať 

vedomosti 

o kultúrnych 

spolkoch, súboroch 

a osobnostiach na 

Slovensku 

a o tvorbe Jána 

Levoslava Bellu. 

 

Zhrňujúci 

rozhovor 

 

Na základe 

hudobných 

ukážok žiak 

identifikoval 

typické znaky 

národnej hudby, 

ďalej si žiak  

osvojil 

vedomosti  

a verbalizoval 

ich v diskusii.  

 

 

 

. 

 

 

Návšteva 

Literárno-

hudobného 

múzea – 

absolvovanie 

špecializovanej 

učebnej hodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

Hudba 20. 

storočia 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Žiak sa oboznámil 

s historickým 

a kultúrnym 

vývojom 

a zlomovými 

udalosťami v 20.st. 

a osvojil si pojmy 

Nová hudba, 

pluralita, oboznámil 

sa s hlavnými 

 

 

 

 

 

 

Prezentovan

ie úlohy 

 

 

 

 

Žiak pomenoval 

zlomové udalosti 

v historickom 

vývoji a pochopil 

význam pojmov 

a osvojil si mená 

hlavných 

 

 

 

 

 

 

Frontálny výklad 

s využitím 

multimediálnej 

techniky – 

PowerPoint 
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predstaviteľmi 

hudby Východu 

a Západu. 

 

predstaviteľov  

. 

 

prezentácie, 

hudobné a video 

ukážky,  

aktivizačný 

rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

Hudobný 

impresionizmus 

 

 

 

 

 

 

3 

Žiak má poznať štýl 

a znaky 

impresionizmu, 

predstaviteľov 

Debussy, Ravel,  

Satie, parížska 

šestka a ťažiskové 

diela. Individuálne 

pracovať a pripraviť 

prezentáciu, 

vyhľadať hudobné 

ukážky a 

analyzovať diela; 

verbalizovať 

náladu, emócie. 

 

 

 

 

 

 

Prezentovan

ie úlohy 

 

 

 

 

Žiak si pripravil 

a prezentoval 

úlohu k téme 

a dobre si  

osvojil poznatky 

k téme. 

 

 

 

 

 

Individuálna práca 

s informačnými 

zdrojmi, hud. 

ukážkami s 

verejným 

výstupom 

a prezentovaním 

úlohy. 

 

 

 

 

 

 

Hudobný 

expresionizmus 

 

 

 

 

 

3 

Žiak má spoznať 

štýl a znaky 

expresionizmu a 

spoznať jeho 

hlavných 

predstaviteľov: 

Berg, Webern, A. 

Skriabin, Ch. Ives, 

B. Bartók, S. 

Prokofiev, P. 

Hindemith. 

a ťažiskové diela; 

pochopiť 

kompozičné 

techniky 

 

 

 

 

Písomný 

a hudobný 

test 

 

Žiak si osvojil 

poznatky k téme 

a na základe 

hudobných 

ukážok 

pomenoval 

znaky 

expresionizmu. 

Ďalej žiak 

verbalizoval 

emotívnu 

stránku 

expresionistickej 

hudby. 

 

 

 

 

 

 

        Frontálny 

výklad 

 

 

 

 

 

Druhá 

viedenská škola, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak si má osvojiť si 

význam A. 

Schonberga a jeho 

nasledovníkov 

a ďalej pochopiť 

princípy 

 

Ústne 

odpovede, 

písomný test 

a analýza 

skladieb 

 

Žiak si osvojil 

špecifiká 

dodekafónie 

a pochopil 

zákonitosti 

techniky, 

 

Frontálny výklad 

s využitím 

multimediálnej 

techniky – 

PowerPoint 

prezentácie, 
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dodekafónia, 

seriálna 

kompozičná 

technika 

 

3 dodekafónie 

a ďalších 

kompozičných 

techník- atonálna 

hudba, seriálna 

hudba. 

 

spoznal 

hlavných 

predstaviteľov 

a ťažiskové 

diela. Na 

základe analýzy 

hud. ukážok 

a notového 

zápisu vie 

identifikovať 

kompozičný štýl 

. 

 

hudobné a video 

ukážky,  

aktivizačný 

rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

Pluralita 

kompozičných 

štýlov v 20. 

storočí 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Žiak si má osvojiť 

pojmy seriálna 

hudba, elektronická 

hudba, 

punktualizmus, 

konkrétna hudba, 

hudba timbrov, 

aleatorika, 

minimalizmus. Žiak 

má pochopiť 

rozdiely 

a špecifické znaky 

jednotlivých techník 

a spoznať hlavných 

predstaviteľov a ich 

reprezentatívne 

diela. 

 

Písomný 

test 

a analýza 

skladieb 

 

Žiak si osvojil 

špecifiká 

jednotlivých 

kompozičných 

techník; spoznal 

hlavných 

predstaviteľov 

a ťažiskové 

diela. Na 

základe analýzy 

hudobných 

ukážok 

a notového 

zápisu vie 

identifikovať 

kompozičný štýl. 

Žiak vie 

verbalizovať 

náladu a emócie 

hudobných 

ukážok; 

uvedomuje si 

hodnoty 

súčasnej hudby 

a vie oceniť 

nové 

smerovanie 

súčasnej hudby. 

 

 Frontálny výklad 
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Tvorba projektu 3 - text, obsah textu, 

forma textu, 

autorský zámer, 

práca 

s informáciami a 

textom 

- projekt (školaská 

vedecká aktivita) 

- príprava žiakov na 

verejnú prezentáciu 

školských prác 

 - tvorí vecné 

texty 

- 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 

- dokáže prijať 

vecné 

pripomienky 

k projektu, 

analyzovať ich 

a zapracovať do 

pôvodného 

riešenia 

 

Prezentácia 

projektu 

2 - realizácia – 

prezentácia 

školskej odbornej 

práce 

 - ústne 

prezentuje 

pripravenú 

školskú prácu, 

dodržiavajúc 

formálne 

a obsahové 

zákonitosti 

takéhoto typu 

práce 

- je schopný 

vlastné poznatky 

obhájiť a tvorivo 

myslieť pri 

realizácii 

vlastného 

jazykového 

prejavu 
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Ročník: Štvrtý 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Dejiny hudby , 4. roč., (2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích 

hodín ) 

Tematický  celok 

 

Hod. 

dot. 

vzdelávacie výstupy Kritériá hodnotenia  Metódy 

hodnôt. 

Prostried. 

hodnôt. 

Dejiny hudby 60  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Neofolklorizmus, 

neoklasicizmus 

12  

Charakteristika štýlu 

neofolklorizmu a 

neoklasicizmu – 

hlavné znaky 

Hlavní predstavitelia 

a ich reprezentatívne 

diela 

Analýza diel a určenie 

znakov 

neofolklorizmu a 

neoklasicizmu 

Ovláda delenie 

a hlavné znaky 

neofolklorizmu a 

neoklasicizmu 

Má vedomosti 

o hlavných 

predstaviteľoch a ich 

tvorbe 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Ústne 

odpovede 

Európska hudba po 

1950 

6 Vývoj huby v Európe 

v druhej polovici 20. 

storočia 

Diferenciácia 

a charakteristika 

štýlov 

Významné osobnosti 

a ich tvorba 

Vie vysvetliť 

spoločensko-kultúrne 

pomery a situáciu po 

roku 1950 

Má vedomosti 

o hudobnej situácií 

a dianí v tomto období 

v Európe 

Vie vysvetliť hlavný 

prínos významných 

skladateľov a ich 

tvorby 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Ústne 

odpovede 

Pluralizmus štýlov, 

konkrétna, 

elektronická, 

postseriálna hudba, 

minimal music 

  

10 Charakterizovať 

vývojové štýly: 

konkrétna, 

elektronická, 

postseriálna hudba, 

minimal music a iné 

Hlavné osobnosti 

hudby a umenia v 20. 

a 21. storočí – ich 

tvorba a produkcia 

Má informácie 

a vedomosti hlavných 

a dôležitých 

hudobných prúdoch 

Vie určiť ich základné 

znaky na tvorbe 

významných 

skladateľských 

osobností 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie  

Didaktický 

test 

Ústne 

odpovede  
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Opera a divadlo 

v 20. a 21. storočí 

 

10 Hlavné znaky opery 

a divadla po roku 

1950 

Prepojenie opery 

s inými oblasťami 

umenia a spoločnosti 

Významní 

predstavitelia 

a tvorcovia opery a 

divadla 

Vrcholné operné diela 

20. a 21. storočia 

Vie charakterizovať 

hlavné znaky opery 

a divadla 20. a 21. 

storočia 

Pozná významné 

skladateľské 

osobnosti a ich tvorbu 

Pozná významné 

diela tohto obdobia 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie  

Didaktický 

test 

Ústne 

odpovede  

Hudba na Slovenku 

v 20. a 21. storočí 

12 Charakteristika 

kultúrno-spoločenskej 

situácie – 

predpoklady pre 

hudobný vývoj 

Hlavné znaky hudby 

na Slovensku 

Hlavní predstavitelia: 

M. Moyzes, E. 

Suchoň, J. Cikker – 

významné diela 

Predstavitelia 

a tvorba v súčasnosti 

Vie vysvetliť 

spoločensko-kultúrne 

pomery a situáciu na 

Slovensku 

Má vedomosti a vie 

identifikovať hlavné 

znaky obdobia 

Má prehľad o živote 

a tvorbe  vrcholných 

predstaviteľov 

slovenskej hudby 20. 

storočia a ich 

dôležitých dielach 

Písomné 

skúšanie 

Ústne 

skúšanie 

Didaktický 

test 

Ústne 

odpovede 
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Opakovanie 

a príprava na 

maturitnú skúšku 

10 Zhrnutie učiva 

predchádzajúcich 

ročníkov 

Periodizácia dejín 

hudby 

Charakteristika 

spoločensko - 

politickej a kultúrnej 

situácie v jednotlivých 

obdobiach 

Hudobno-umelecká 

charakteristika 

jednotlivých etáp 

vývoja 

Prehľad 

o významných 

skladateľských 

osobnostiach 

i interpretoch 

v daných obdobiach 

a ich tvorbe 

Má vedomosti 

o základnej 

periodizácii 

hudobných dejín 

Vie charakterizovať 

jednotlivé obdobia  

z hudobnej stánky, ale 

i spoločensko-

kultúrneho aspektu 

Má prehľad 

o najvýznamnejších 

predstaviteľoch a ich 

tvorbe 

Vie na základe 

získaných vedomostí 

analyzovať hudobné 

diela 

Ústne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 
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Tvorba projektu 3 - text, obsah textu, 

forma textu, autorský 

zámer, práca 

s informáciami a 

textom 

- projekt (školaská 

vedecká aktivita) 

- príprava žiakov na 

verejnú prezentáciu 

školských prác 

 - tvorí 

vecné 

texty 

- je 

schopný 

pripraviť, 

realizova

ť 

a prezent

ovať 

projekt 

- vie 

naplánov

ať svoju 

činnosť 

pri 

príprave 

projektu, 

je 

schopný 

samostat

ne 

zoradiť 

motívy 

a myšlien

ky podľa 

časovej 

a logickej 

postupno

sti 

- dokáže 

prijať 

vecné 

pripomie

nky 

k projekt

u, 

analyzov

ať ich 

a zaprac

ovať do 

pôvodné

ho 

riešenia 
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3.4 Psychológia 

 

Názov predmetu Psychológia 

Časový rozsah výučby Spolu 33 vyučovacích hodín. 

Ročník 5.  

Stupeň vzdelania ISCED 5B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Prezentácia 

projektu 

2 - realizácia – 

prezentácia školskej 

odbornej práce 

 - ústne 

prezentuj

e 

pripraven

ú školskú 

prácu, 

dodržiav

ajúc 

formálne 

a obsaho

vé 

zákonitos

ti 

takéhoto 

typu 

práce 

- je 

schopný 

vlastné 

poznatky 

obhájiť 

a tvorivo 

myslieť 

pri 

realizácii 

vlastného 

jazykové

ho 

prejavu 
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Charakteristika predmetu 

Psychológia je predmet odbornej umelecko-pedagogickej prípravy, ktorý žiakom 

konzervatória poskytuje odborné vedomosti potrebné pre budúcu pedagogickú prácu 

absolventa. Žiak sa učí aj uplatňovať zákonitosti psychológie vo svojej umeleckej a 

pedagogicko-umeleckej práci a vo všetkých pedagogicko-umeleckých predmetoch. 

Pedagóg učí žiakov aplikovať reálne životné a umelecké skúsenosti, strieda prednášky 

s diskusiou, rieši problémové situácie, pojmy a javy, pri vybraných témach volí 

prednášky a besedy s odborníkmi na danú tému. 

 

Ciele predmetu 

Špecifickým cieľom psychológie na konzervatóriu je rozvíjať schopnosť uplatňovať 

psychologické vedomosti v umeleckých aktivitách, pri tvorbe a interpretácii umeleckého 

diela budúceho výkonného umelca a budúceho vyučujúceho. Žiaci si v rámci 

všeobecnej psychológie osvojujú základné pojmy, zákony a definície, ktoré sú 

predpokladom správneho pomenovania a porozumenia psychickým javom. Hlbšie 

spoznávať duševný život človeka umožňujú témy analyzujúce city, vôľové konanie a 

jeho správanie v záťažových a konfliktných situáciách. 

 

Požiadavky na vedomosti, zručnosti a postoje 

Žiak by mal porozumieť duševnému dianiu, spoznávať seba, druhých ľudí, pôsobiť na 

nich a vhodne reagovať v prostredí, v ktorom sa pohybujú. 

 

Obsah vzdelávania 

Po obsahovej stránke je ťažisko zamerané na analýzu jednotlivých vlastností človeka. 

Žiaci sa tiež oboznamujú so zvláštnosťami jednotlivých vývinových období, so zreteľom 

napostupný rozvoj psychických funkcií, psychických vlastností a prejavov umeleckých 

aktivít. 

 

 Rozdelenie obsahu do ročníkov 

5. ročník 

( 1 hodina týždenne, spolu 33 ) 

1. Psychológia 

1.1. Miesto psychológie v systéme vied, vznik psychológie, význam 

1.2. Systém psychologických disciplín. Vedy základné, špeciálne, aplikované 

1.3. Pojmy psychika, psychický, psychologický 

1.4. Hudobná, herecká psychológia 

2. Determinácia ľudskej psychiky 
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2.1. Biologická determinácia 

2.1.1. Nervový systém, jeho vplyv na psychiku 

2.1.2. Endokrinný systém, hypo-, hyper- funkcia 

2.1.3. Rast, zrenie 

2.1.4. Dedičnosť, dedenie vlastností, nadania 

2.2. Sociálna determinácia 

2.2.1. Sociálne prostredie, sociálne učenie 

2.2.2. Sociálne vzťahy, sociálna pozícia, sociálna rola, socializácia 

3. Podstata duševného života 

3.1. Prežívanie, charakteristika, obsah prežívania 

3.2. Správanie, charakteristika, verbálne, neverbálne, vonkajšie, vnútorné prejavy 

3.3. Vedomie, nevedomie, podvedomie 

4. Poznávacie procesy 

4.1. Charakteristika poznávacích procesov, poznávacie procesy zmyslové, abstraktné 

4.2. Pocity, pociťovanie 

4.2.1. Zrakové, čuchové, chuťové, bolesti, kožné, polohy, orgánové 

4.2.2. Sluchové, hudobný sluch, absolútny, relatívny sluch 

4.3. Vnemy, vnímanie 

4.3.1. Selekcia, druhy vnímania, sociálne vnímanie 

4.3.2. Umelecké vnímanie, umelecký zážitok 

4.4. Predstavy, fantázia, obrazotvornosť, halucinácie, denné snenie. Význam, prejavy 

4.5. Myslenie, formy myslenia, myšlienkové operácie 

4.5.1. Inteligencia, IQ testy, druhy inteligencie 

4.5.2. Inteligencia a tvorivosť. Myslenie divergentné, konvergentné. Nadanie, talent 

4.6. Reč, význam, druhy. Reč vonkajšia, vnútorná, písaná, hovorená 

4.7. Pamäť, význam, fázy pamäti. Zabúdanie, druhy pamäti. Význam v umeleckej 

činnosti 

4.8. Pozornosť, vlastnosti, poruchy. Význam v umeleckej činnosti 

4.9. Učenie, druhy učenia 

5. Psychické procesy citové 

5.1. Znaky citov, prejavy, vlastnosti 

5.2. City tzv. nižšie a vyššie ( spoločenské ) 

5.3. Citové reakcie, fóbie, afekty. Empatia, asertivita 

5.4. Citové stavy, nálady, ich vznik 

5.5. Citové vlastnosti, vášne 

6. Psychické procesy vôľové, vôľa, vôľové konanie 

6.1. Význam vôle, rozbor vôľového konania. Impulzívne konanie 

7. Správanie človeka 
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7.1. Správanie v záťažových situáciách 

7.1.1. Frustrácia, deprivácia, stres 

7.1.2. Význam psychickej záťaže, záťaž v živote aktívneho umelca 

7.2. Správanie v konfliktných situáciách 

7.2.1. Typy konfliktov, reakcie na konflikt, riešenie konfliktov 

8. Psychológia osobnosti 

8.1. Charakteristika, osobnosť, črta, vlastnosť 

8.2. Vlastnosti aktivačno-motivačné, motív, pud, potreba, záujem, životné plány, 

ašpirácie 

8.3. Vlastnosti vzťahovo-postojové, charakter, jeho štruktúra, charakterný človek, 

postoje, hodnoty 

8.4. Vlastnosti výkonové, schopnosti všeobecné, špeciálne, vedomosti, zručnosti, 

návyky 

8.5. Vlastnosti sebaregulačné, sebapoznanie, sebahodnotenie ,sebavedomie, 

svedomie 

8.6. Vlastnosti dynamické, temperament 

8.7. Typológie osobnosti 

8.8. Osobnosť umelca (interpreta, dirigenta, skladateľa) 

9. Vývinová psychológia 

9.1. Charakteristika duševného vývinu, podstata, zákonitosti 

9.2. Jednotlivé vývinové obdobia od počatia po zánik jedinca v starobe 

9.2.1. Obdobie prenatálne, vplyv hudby na nenarodeného jedinca, výsledky 

výskumov 

9.2.2. Obdobie mladšieho predškolského veku, opytovacie obdobia, 1. obdobie 

vzdoru 

9.2.3. Obdobie staršieho predškolského veku, umelecká výchova 

9.2.4. Školská pripravenosť, dieťa zrelé, nezrelé na školu 

9.2.5. Mladší školský vek, rozvoj poznávacích procesov, citov, vôle, umeleckých 

zručností 

9.2.6. Stredný školský vek. Predpuberta, puberta. 2. obdobie vzdoru. Psychický, 

fyzický vývin jedinca. Kritické obdobie v umeleckom rozvoji 

9.2.7. Starší školský vek, formovanie osobnosti. Znaky dospelosti 

9.2.8. Obdobie dospelosti od ranej po starobu. Rozvoj a zánik vlastností 

schopností 

9.2.9. Významné obdobia v živote človeka. Osobnosť interpréta. Profesijný vývoj 

10. Sociálna psychológia 

10.1. Sociálne vnímanie, atribúcia, príťažlivosť 

10.2. Sociálna komunikácia, vytváranie empatie, asertívne spôsobilosti 
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10.3. Prosociálne správanie, jeho vývin v rodine a v škole 

10.4. Socializácia, sociálne učenie 

10.5. Sociálna skupina, druhy skupín, štruktúra vzťahov v sociálnej skupine 

11. Duševné zdravie 

11.1. Kritériá duševného zdravia, psychohygiena, prevencia, ich význam pre umelca 

12. Duševné poruchy 

12.1. Psychózy, neurózy, psychopatie, vývojové odchýlky 

12.2. Príčiny, prejavy 

12.3. Poruchy správania u detí a mládeže 

 

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. 

 

3.5 Pedagogika 

 

Názov predmetu Pedagogika 

Časový rozsah výučby Spolu 63 vyučovacích hodín. 

Ročník 5. - 6.  

Stupeň vzdelania ISCED 5B 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Pedagogika je predmet odbornej umelecko-pedagogickej prípravy, ktorý poskytuje 

žiakom konzervatória odborné vedomosti potrebné pre budúcu pedagogickú prácu 

absolventa. Pedagóg využíva medzipredmetové vzťahy s ostatnými umeleckými 

a umeleckopedagogickými predmetmi. Vhodná motivácia vedie k tomu, že problémy 

výchovy, vzdelávania či učenia sú prepojené s praxou a vyučovacia hodina sa stáva 

nielen priestorom na získanie vedomostí, ale poskytuje i prípravu na utváranie 

vlastných pedagogických názorov, postojov a správnu formuláciu výchovných a 

vzdelávacích problémov . 
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Ciele predmetu 

Cieľom pedagogiky je oboznámiť žiakov so základnými pedagogickými pojmami, 

pravidlami, zákonitosťami, metódami, poukázať na výchovu v širších historických a 

kultúrnych súvislostiach a na význam umeleckej a estetickej výchovy v súčasnosti. 

Požiadavky na vedomosti, zručnosti a postoje 

Žiak ovláda pedagogiku. Vie prepojiť problémy výchovy, vzdelávania či učenia s 

praxou. Dokáže vyučovaciu hodinu viesť nielen na základe získaných vedomostí, ale 

poskytnúť aj vlastné pedagogické názory, postoje a správnu formuláciu výchovných a 

vzdelávacích problémov. Dokáže aplikovať v umelecko-pedagogickej praxi svoje 

odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom teoretických 

predmetov. Vie prezentovať svoje myslenie a umelecký názor. Zaujíma sa o postupy a 

výsledky pedagogickej práce svojich kolegov, vymieňa si s nimi skúsenosti a názory. 

Pokračuje vo svojom odbornom raste, študuje domácu i zahraničnú odbornú literatúru, 

zaoberajúcu sa problémami pedagogiky. 

 

Obsah vzdelávania 

Po obsahovej stránke je ťažisko zamerané na postupné rozvíjanie schopností žiakov 

uvádzať poznatky do súvislostí, pedagogicky myslieť, vytvárať si vzťah k učiteľskému 

povolaniu, zmyslu a zodpovednosti učiteľskej práce, rozvíjať záujem o ďalšie 

vzdelávanie a rozvoj vlastnej osobnosti. Na vyučovaní predmetu sa strieda výklad s 

diskusiou, sú navodzované problémové situácie, žiakom je poskytnutý priestor 

zaujímať stanoviská, sú vedení k prepájaniu daných tém s vlastnými skúsenosťami. 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov 

5. ročník 

( 1 hodina týždenne, spolu 33 ) 

1. Pedagogika 

1.1. Miesto pedagogiky v systéme vied, vznik, význam, cieľpedagogiky 

1.2. Pojmy výchova, vzdelávanie, vzdelanie, vyučovanie, učenie 

1.3. Pedagogika všeobecná, pedagogika umelecká. Cieľ, význam,úlohy 

2. Činitele výchovno-vzdelávacieho procesu 

2.1. Osobnosť učiteľa 

2.2. Osobnosť žiaka 

2.3. Výchovné prostriedky 

3. Zložky výchovy 

3.1. Význam ich uplatňovania. Od historicky najstarších až po súčasnosť 

4. Skúšanie, hodnotenie, klasifikácia 
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4.1. Skúšanie. Význam pre učiteľa, žiaka 

4.2. Druhy skúšok. Praktické skúšky na konzervatóriu. 

4.2. Tréma ako strach zo skúšky. Možnosti pedagóga pri jej zmierňovaní. 

4.3. Hodnotenie 

4.4. Klasifikácia 

4.4. Klasifikácia na konzervatóriu 

5. Zásady hudobno-výchovnej a vzdelávacej práce 

6. Učenie 

6.1. Charakteristika učenia 

6.2. Druhy učenia 

6.3. Zákony učenia 

6.4. Vlastnosti učiva 

7. Motivácia v učení 

7.1. Motivácia primárna, sekundárna 

7.2. Motivácia v učení a pri získavaní umeleckých zručností 

8. Historický prehľad rozvoja školstva, výchovy a vzdelávania 

8.1. Výchova a vzdelávanie v staroveku 

8.1.1. Výchova v Sparte a Aténach 

8.1.2. Helenizmus 

8.1.3. Výchova v starovekom Ríme 

8.2. Kresťanstvo a stredovek 

8.2.1. Školy cirkevné a svetské. Rytierska výchova. Prvé univerzity v Európe 

8.3. Humanizmus, renesancia, reformácia a protireformácia 

8.4. Baroko a vznik novodobej pedagogiky 

8.4.1. J. A. Komenský. Život, dielo, význam 

8.5. Osvietenstvo 

8.5.1. J. Locke. J. J. Rousseau. Pedagogické názory a význam. 

8.6. Klasicizmus v pedagogike 

8.6.1. J. H. Pestalozzi, život , dielo, význam 

8.6.2. J. F. Herbart a jeho prínos do vyučovania 

8.7. Ruská pedagogika 16.-20. storočia 

8.8. Anglo-saská pedagogika 

8.8.1 Pragmatizmus a projektové vyučovanie 

8.9. Pedagogika 20.storočia, smery prúdy. Alternatívne školstvo 

8.10. Úlohy výchovy a vzdelávania v 21. storočí 

9. Hudobné školstvo na Slovensku od 18. storočia 

9.1. Tereziánske reformy v 18.storočí 

9.2. Zakladanie prvých hudobných inštitúcií. Osobnosti hudobného života 
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9.3. Vznik a rozvoj konzervatória. Ciele a úlohy školy 

6. ročník 

( 1 hodina týždenne, spolu 30 ) 

1. Výchova v rodine 

1.1. Charakteristika výchovy v rodine 

1.2. Typy súčasných rodín 

1.3. Funkcie rodiny 

1.4. Podmienky rodiny 

1.5. Najčastejšie chyby vo výchove 

2. Metódy výchovy 

3. Problémy vo výchove a vzdelávaní 

3.1. Poruchy správania. Hyperaktivita, poruchy pozornosti, impulzivita 

3.2. Mozgové poškodenia. Neurózy. 

3.3. Všeobecné nariadenia a odporúčania 

4. Osvojovanie vedomostí 

5. Osvojovanie umeleckých zručností 

5.1. Charakteristika umeleckých zručností 

5.2. Jednotlivé etapy osvojovania umeleckých zručností 

5.3. Činitele ovplyvňujúce rozvoj umeleckých zručností 

6. Vyučovanie 

6.1. Vyučovacia hodina, charakteristika. Vyučovacia hodina kolektívna, individuálna 

7. Učebný plán, učebné osnovy 

7.1. Učebný plán a učebné osnovy na konzervatóriu 

8. Tvorivosť 

8.1. Charakteristika tvorivosti a inteligencie, význam, predpoklady 

8.2. Tvorivosť a inteligencia 

8.3. Tvorivý žiak a tvorivý učiteľ 

9. Schopnosti, nadanie, talent, genialita 

9.1. Charakteristika schopností. Vlohy a ich význam v rozvoji schopností 

9.2. Umelecké schopnosti 

9.3. Nadanie a talent. Predpokladová a aktivačná zložka nadania. Druhy nadania 

9.4. Osobnostné vlastnosti nadaného a talentovaného jedinca 

9.5. Znaky geniality. Génius alebo blázon 
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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.  

 

4. MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

4.1 Informatika 

Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby Spolu 33 vyučovacích hodín. 

Ročník 1.  

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika 

rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, 

hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré 

slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania informatiky je 

viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri 

práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú 

kultúru, t. j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s 

rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a 

produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu 

informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, 

medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.  

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov 

zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v 

informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.  

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je 

potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré 

prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu 

informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.  
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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. 

 

Cieľ predmetu 

Cieľom vyučovania informatiky na strednej škole 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 a produktov. Toto poslanie by sa 

malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním 

informačných technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení 

školy. Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci  

rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské 

zručnosti;  

naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov (nezávisle od 

platformy), naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na pamäťových médiách 

alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť;  

rozvíjali svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v 

skupine pri riešení problému, zostaviť plán práce, špecifikovať problémy, distribuovať 

ich v skupine, vysvetliť problém ďalšiemu žiakovi, riešiť problémy, zhromaždiť výsledky, 

zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom referovať);  

nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (realizovať jednoduchý výskumný 

projekt, sformulovať problém, získať informácie z primeraných zdrojov, hľadať riešenie 

a príčinné súvislosti, sformulovať písomne a ústne názor, diskutovať o ňom, robiť 

závery);  

rozvíjali svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové 

vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie;  

naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 

systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty 

intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, 

etické a právne aspekty informatiky; 

naučili sa prezentovať prostredníctvom moderných informačno-komunikačných 

technológií. 
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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. 

 

Obsah vzdelávania 

 1. ročník 

1. Informácia, údaj, digitalizácia informácií (3 hod.) 

Práca s textom (9 hod.) 

Počítačové systémy – princípy fungovania IKT (7 hod.) 

Internet (7 hod.) 

Spracovanie grafickej informácie (4 hod.) 

Tvorba a prezentácia projektu (3 hod.) 

 

Požiadavky na výstup 

 Požiadavky na výstup sú obsiahnuté v učebných osnovách predmetu 

 

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 

Učebnými zdrojmi predmetu informatika sú bežne dostupné knihy, ktoré vychádzajú 

ako príručky k jednotlivým postupne preberaným programom a témam alebo odborné 

a populárno-náučné časopisy z odboru dostupné v knižniciach a novinových stánkoch. 

Ďalším veľkým zdrojom informácií pre žiakov je samostatný internet a nekonečné 

množstvo informačných článkov, ktoré sa žiaci učia samostatne vyhľadávať a overovať 

si ich hodnovernosť porovnávaním informácií z rôznych zdrojov pri praktickej práci na 

počítačoch a internete. 

 

Odborná literatúra: 

 

BELLUŠOVÁ, Mária a kol. 2002. Informatika pre stredné školy – Algoritmy s Pascalom. 

Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. ISBN 80-08-03289-8 
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JAŠKOVÁ, Ľudmila – ŠNAJDER, Ľubomír. 2000. Práca s internetom. Bratislava : 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. ISBN 80-08-02986-2 

 

KALAŠ, Ivan a kol. 2001. Učebnica informatiky pre stredné školy. Bratislava : 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. ISBN 80-08-01518-7 

 

KALAŠ, Ivan a kol. 2005. Tvorivá informatika – Prvý zošit z programovania. Bratislava : 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. ISBN 80-10-00019-1 

 

LUKÁČ, Stanislav – ŠNAJDER, Ľubomír. 2001. Práca s tabuľkami. Bratislava : 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. ISBN 80-08-02987-0 

 

MACHOVÁ, Jana. 2002. Práca s textom. Bratislava : Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 2002. ISBN 80-08-03295-2 

 

SALANCI, Ľubomír. 2000. Práca s grafikou. Bratislava : Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 2000. ISBN 80-08-02988-9 

 

ŠNAJDER, Ľubomír – KIREŠ, Marián. 2005. Práca s multimédiami. Bratislava : 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. ISBN 80-10-00422-7 

 

Požadované materiálne výučbové prostriedky na zabezpečenie cieľov výchovno-

vzdelávacieho procesu sú: 

multimediálny počítač pre každého žiaka (s potrebným softvérom); 

multimediálny počítač pre učiteľa; 

dataprojektor; 

biela tabuľa s fixkami; 

internet; 

digitálny fotoaparát. 

 

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. 
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Učebné osnovy  

Ročník: prvý 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Téma   Časová 

dotácia 

Spôsobilosti 

Úvod Bezpečnosť pri práci, pravidlá 

práce v učebni informatiky, 

zistenie vedomostnej úrovne 

žiakov. 

1 Poznať pravidlá 

bezpečnej práce 

v učebni informatiky. 

ION - 1a Základné pojmy informatiky. 

Údaj, informácia, znalosť, 

jednotky informácie, digitalizácia, 

informatika, informačná 

spoločnosť, IKT, hardvér, 

softvér. Zber, spracovanie, 

prezentovanie informácie. 

2 Vysvetliť význam pojmov 

údaj, informácia, 

digitalizácia, jednotky 

informácie, IKT. Poznať 

druhy aplikácií na 

spracovanie informácií 

(podľa typu informácie) a 

charakterizovať ich 

typických predstaviteľov. 

KOM - 1 Internet – história, základné 

pojmy (adresa, URL, 

poskytovateľ služieb, služby, 

server – klient, protokol, 

štandard). Počítačová sieť, 

sieťové prvky. 

2 Poznať princípy 

fungovania internetu 

(klient – server) a 

niektoré jeho služby. 

 

KOM - 2 Služby internetu. Neinteraktívna 

komunikácia – e-mail, diskusné 

fórum, blog. Interaktívna 

komunikácia, IP telefónia. Web – 

prehliadače, webová stránka, 

vyhľadávanie informácií. 

Netiketa. Bezpečnosť na 

internete. Sociálne siete. Web2. 

Digitálna televízia. 

3 Poznať spôsoby ochrany 

počítača zapojeného v 

sieti a osoby na ňom 

pracujúcej. 
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FPI - 1 Základné pojmy – hardvér, 

softvér. Počítač – princíp práce 

počítača. Časti počítača von 

Neumannovského typu, ich 

klasifikácia. Vstupné, výstupné 

zariadenia. Typy vstupných a 

výstupných zariadení. Parametre 

zariadení. 

4 Vymenovať jednotlivé 

časti počítača von 

Neumannovského typu, 

poznať ich využitie, 

princíp fungovania a 

význam. 

Poznať približné 

kapacity jednotlivých 

druhov pamätí a 

obmedzenia ich použitia. 

Vymenovať a 

charakterizovať 

základné prídavné 

zariadenia. 

FPI - 2 Softvér – rozdelenie podľa 

oblastí použitia. Operačný 

systém – základné vlastnosti a 

funkcie (spravovanie zariadení, 

priečinkov a súborov). 

3 Charakterizovať 

operačný systém a 

efektívne ho používať. 

Demonštrovať 

získavanie informácií o 

systéme, zariadeniach, 

priečinkoch a súboroch. 

Vysvetliť činnosti 

operačného systému pri 

práci so súbormi  

a priečinkami. 

FPI - 3 Počítačová sieť – výhody, 

architektúra, rozdelenie sietí 

podľa rozľahlosti (spôsoby 

pripojenia). 

2 Charakterizovať 

počítačovú sieť, jej 

význam, architektúru, 

spôsoby pripojenia. 

ION - 3a Grafická informácia – rastrová, 

animovaná grafika, kódovanie 

farieb; aplikácie na spracovanie 

rastrovej grafickej informácie. 

4 

 

 

Poznať princípy 

kódovania rastrovej 

grafickej informácie. 

Poznať druhy aplikácií 

na spracovanie 

rastrových grafických 

informácií. 
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Efektívne používať 

nástroje aplikácií na 

spracovanie rastrových 

grafických informácií. 

Spracovať grafické 

informácie tak, aby sa 

neznížila ich informačná 

hodnota a informácie 

boli prístupné, 

použiteľné  

a jasné. 

Demonštrovať možnosti 

prenosu častí rôznych 

typov dokumentov medzi 

rôznymi aplikáciami. 

ION - 2 Textová informácia – kódovanie, 

jednoduchý, formátovaný 

dokument, štýl, aplikácie na 

spracovanie textov, pokročilé 

formátovanie – hlavička, päta, 

štýly, automatický obsah. 

9 Poznať princípy 

kódovania textovej 

informácie. 

Poznať druhy aplikácií 

na spracovanie 

textových informácií.  

Vybrať vhodnú aplikáciu 

v závislosti od typu 

informácie, vedieť 

zdôvodniť výber. 

Efektívne používať 

nástroje aplikácií na 

spracovanie textových 

informácií. 

Poznať a dodržiavať 

základné pravidlá 

(formálne, estetické) a 

odporúčania 

spracovania textových 

informácií. 
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TPP Tvorba a prezentácia projektu 3 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.  

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 

argumentmi. 

Bez ostychu prezentuje 

svoje vlastné jazykové 

prejavy (ústne aj 

písomné) a dokáže 

tvorivo myslieť pri práci 

s textom.   
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4.2 Informatika v umení  

 

Názov predmetu Informatika v umení 

Časový rozsah výučby 63 vyučovacích hodín  

Kód a názov študijného odboru 8228 7 – spev, 8229 7 - hudba 

Ročník  5., 6. ročník 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

Charakteristika predmetu 

Informatika v umení je predmet odbornej umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy, 

v ktorom študent získa vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti informačných 

technológií, získa základnú počítačovú gramotnosť so zameraním na prácu s 

programami využívanými v procese tvorby a interpretácie v umení. 

Notácie v programe Sibelius je špecializovaný hudobný odborný predmet, ktorý umožní 

žiakom profesionálne spracovávať partitúry a notové party hudobných diel. 

Vyučovanie je organizované v skupinách 8 – 15 žiakov. Pracuje sa metódou 

teoretického vysvetľovania a praktického precvičovania nadobudnutých vedomostí.  

 

Požiadavky na vedomosti, zručnosti a postoje 

Žiak má základné informaticko-technické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre jeho ďalší 

osobný i kariérny rast. Tie dokáže náležite aplikovať vo svojom štúdiu. 

Žiak má popri základných schopnostiach a vedomostiach práce s informačnými 

technológiami (počítač, software, internet a i.) aj súbor odborných vedomostí v oblasti 

hudobného softwaru a hardwaru. Ovláda prácu s notačnými programami, DAW 

aplikáciami a iným hudobným softvérom; elektroakustickými, elektrickými nástrojmi 

a možnosti ich využitia v tvorivom hudobnom procese.  
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Ciele predmetu 

Hlavným cieľom predmetu je naučiť žiakov pracovať na počítači s operačným 

systémom a internetom. Používať notačný program, ktorý by mohli využiť pri 

kompozícii a aranžovaní skladieb. 

Stratégie výchovno-vzdelávacieho procesu 

rozvíjať schopnosť verejnej prezentácie, verejný prejav 

rozvíjať pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

podporovať analytické a syntetické zručnosti 

rozvíjať tvorivé zručnosti 

rozvíjať komunikačné zručnosti 

rozvíjať spôsobilosť samostatne vyhľadávať, spracúvať a interpretovať informácie 

 

Obsah vzdelávania 

Predmet sa vyučuje v 5. a 6. ročníku štúdia po jednej hodine týždenne v počítačových 

triedach v skupinách formou prednášok a praktických cvičení. 

Témy: 

Operačný systém 

Textový, grafický a tabuľkový editor 

Úprava audia a videa 

Internet a elektronická pošta 

Notačné programy 

DAW programy 

 

Požiadavky na výstup 

Požiadavky sú súčasťou učebných osnov predmetu (tabuľky nižšie). 

 

Metódy a formy práce 

Primárne je pri výučbe predmetu informatika v umení 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, analýza, interpretácia, hľadanie súvislostí a pod.) sa kladie 

do popredia aj výchovno-vzdelávacia funkcia participatívnych (dialóg, diskusia, 

inscenačné metódy, situačné metódy, brainstorming a pod.). 

 

Formy práce:  

- Práca s notovým zápisom 
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- Skupinová práca žiakov  

- Individuálna práca žiakov  

 

Učebné zdroje 

 Ústredným zdrojom sú užívateľské príručky k jednotlivým softwarom (MS Office, 

Sibelius). Takisto sa využívajú rôzne návody, sprievodcovia a iné publikácie. 

Doplnkovým zdrojom informácií je taktiež internet. 

 

Zoznam základnej literatúry: 

MURRAY,MILLHOLLN, MELTON: Majstrovstvá v Microsoft Office Word 2007, Cpress, 

2007  

PÍRKOVÁ, Kateřina: Microsoft Office Word 2007 - Podrobná užívateľská príručka, 

Cpress, 2007 

Sibelius 6 reference, Sibelius USA Inc, 2009 

 

Forma hodnotenia 

 Hodnotenie predmetu vychádza z Metodického pokynu na hodnotenie 

a klasifikáciu č. 21/2011 a je v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. 

Hodnotenie predmetu Informatika v umení prebieha dvomi hlavnými spôsobmi. Prvým 

je ústne preskúšanie učiva prostredníctvom ústnej odpovede, ktorá zahŕňa aktuálne 

prebrané učivo. Druhou formou je hodnotenie samostatnej práce študentov – referáty, 

seminárne práce, prezentácie. Pri ústnom skúšaní sa často od žiaka vyžaduje 

vysvetlenie menšieho celku. Hodnotenie je doplnené o krátke odpovede 

(päťminútovky), ktoré slúžia na rýchle otestovanie žiakov najmä z učiva 

predchádzajúcej hodiny. 

 

4.3 Sluchová analýza 

Názov predmetu Sluchová analýza 

Časový rozsah výučby spolu 165 vyučovacích hodín 

Ročník  1. - 3. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
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Sluchová analýza je predmet odbornej umeleckej prípravy, ktorý vedie žiakov k 

hudobnej predstavivosti, k rozvíjaniu hudobného myslenia, k vytváraniu právnej 

zvukovej predstavy čítaného notového zápisu, k zdokonaleniu sluchovej a hudobnej 

pamäti, k rytmickej presnosti a k samostatnému spievaniu podľa nôt, na základe 

teoretických poznatkov. Pri základnej orientácii v notovom zápise, predovšetkým pri 

určovaní intervalov, akordov a pri rytmických príkladoch žiaci aplikujú poznatky z 

matematiky a fyziky. 

 

Ciele predmetu 

Hlavným cieľom predmetu je, aby žiak získal schopnosť sluchovo rozlišovať rôzne 

hudobné štruktúry ako napr. intervaly, akordy, súzvuky tónov a ich zaznamenanie. 

Nadobudnúť vedomosti a prax v intonácii tonálnych a atonálnych hudobných príkladov 

ako aj reprodukcii a záznamu rozmanitých rytmických útvarov. Žiak je vedený k tomu, 

aby bol schopný pohotovo zvládnuť intonačné a rytmické požiadavky danej študovanej 

skladby a pomocou nich prispieť k vysokej interpretačnej kvalite v praktických 

predmetoch týkajúcich sa hlavného predmetu. 

Požiadavky na vedomosti, zručnosti a postoje 

Dosiahnuť uspokojivú hudobnú predstavivosť. Sluchom rozoznať durové a molové 

melódie a súzvuky. Podľa nadobudnutých vedomostí vedieť zaintonovať rôzne ľudové 

piesne, tonálne a atonálne hudobné príklady, ako aj jednoduchšie modulačné vety. 

Vedieť vo dvojici zaspievať kánon a jednoduchší dvojhlas. Poznať a vedieť 

zaznamenať minimálne 20 jednoduchších ľudových piesní. Poznať a správne 

realizovať hodnoty nôt, (štvrťová, osminová, štvrťová s bodkou, polová, celá + 

pomlčky), všetky mená nôt v husľovom a basovom kľúči, 2/4, 3/4, 4/4 takt. Vedieť 

vytvoriť k melodickej otázke odpoveď, k predvetiu závetie. Vedieť rytmizovať motívy 

pozostávajúce z hodnôt osminových, štvrťových, polových a celých v taktoch 

štvrťových a osminových. 

Obsah vzdelávania 

Po obsahovej stránke je ťažisko zamerané na intonáciu a rytmizáciu rečítaného 

hudobného textu a sluchovú analýzu rôznych hudobných útvarov, t. j. zopakovať 

zahrané tóny vo vlastnom hlasovom rozsahu a zároveň zopakovať vyšší, nižší a 

stredný tón hraného dvoj a trojzvuku, rozoznávať a zaznamenať durové, molové, 

zväčšené a zmenšené kvintakordy, zopakovať a rozoznávať stupnicu durovú a molovú 

(prirodzenú, harmonickú, melodickú). Rozoznávať melodické intervaly túpajúce i 

klesajúce a zaznamenať jednoduché dvojhlasné príklady. Zaznamenať protipohyb, 

intonovať a určovať diatonické tóny na podklade tonického kvintakordu. Intonovať a 

zaznamenať jednoduchšie tonálne melódie (ľudové piesne) a intonovať a zaznamenať 
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melodické intervaly(stúpajúce i klesajúce). Intonovať a zaznamenať doškálne 

kvintakordy a ich obraty. Reprodukovať a zaznamenať rytmy základného delenia, 

delenia I. a II. stupňa, bodky pri notách, synkopy, ligatúry, trioly v taktoch štvrťových, 

osminových a polových. Sluchová analýza je skupinový predmet (8-15) žiakov, ktorý sa 

vyučuje 2 hod. týždenne. Každá vyučovacia hodina obsahuje teoretický výklad, 

praktické sluchové, intonačné, rytmické cvičenia a hudobné diktáty v rozsahu 

prebraného učiva. Špecifickým znakom vyučovania sluchovej analýzy je tematické 

vyučovanie, ktoré vedie žiakov k dosiahnutiu základnej orientácie v notovom zápise a k 

samostatnej domácej príprave, ako aj k vnímaniu a rozlišovaniu hudobného procesu 

sluchom. Najdôležitejšou súčasťou hodiny je praktické precvičovanie. 

 

Požiadavky na výstup 

Požiadavky sú súčasťou učebných osnov predmetu (tabuľky nižšie). 

 

Metódy a formy práce 

Forma vyučovania je spravidla interaktívna, v podobe príkladov – väčšinou je príklad v 

podobe intervalu, alebo hudobného súzvuku, ktorý treba správne analyzovať a 

pomenovať. Vyskytujú sa aj tzv. melodické diktáty, kedy treba znejúcu melódiu správne 

zapísať do nôt, alebo naopak, rytmické a intonačné cvičenia, v ktorých treba 

predpísanú melódiu v notách správne interpretovať, prípadne imitovať znejúcu melódiu 

alebo rytmus. Príklady postupne pridávajú na obtiažnosti. 

 

Učebné zdroje 

Pretože vyučovanie prebieha najmä praktickou formou – intonačno-rytmické  cvičenia, 

učebné materiály a príklady vytvára učiteľ s ohľadom na práve preberané učivo 

a zároveň na úroveň žiakov v triede. Teoretické učivo preberá z učebníc a skrípt pre 

predmet hudobná teória. 

 

DELEŽIL, Metod: Intonace a elementární rytmus. Praha: Editio Supraphon, 1972. 

FEDOR, Viliam – LENG, Ladislav: Intonácia a sluchová analýza. Praha – Bratislava: 

Panton, 1967 

 

Hodnotenie predmetu 

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

21/2011 a je v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. Hodnotenie žiakov sa 

deje formou intonačno-rytmických diktátov, ktoré majú preveriť stupeň teoretického, no 

najmä praktického zvládnutia preberaného učiva. Diktáty a testy nasledujú po 
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jednotlivých celkoch, do ktorých je učivo rozdelené a ktoré na seba navzájom 

nadväzujú. V mimoriadnom prípade môže byť žiak skúšaný aj ústne a to hlavne 

v prípade intonačného preskúšania. 
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Názov 

tematického 

celku 

Témy  

Hodin

y 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Intonácia 44 Žiak má: Žiak: 

Intervaly 

v rozsahu do č. 

kvinty 

10 Rozoznávanie čistých, konsonantných 

a disonantných intervalov 

Rozoznávania a intonácia intervalov malá 

a veľká sekunda 

Rozoznávania a intonácia intervalov malá 

a veľká tercia 

Rozoznávania a intonácia intervalov č. 

a zv. kvarta, č. kvinta 

Absolútna teoretická orientácia 

v intervaloch do č. kvinty 

Prípravné intonačné cvičenia 

Určil a intonoval intervaly do č. kvinty 

Určil veľkú, malú terciu – durový, 

molový kvintakord 

Zapísal intonované intervaly 

Intervaly 

v rozsahu 

oktávy 

10 Rozoznávanie čistých, konsonantných 

a disonantných intervalov 

Intonácia intervalu oktávy 

Rozoznávania a intonácia intervalov malá 

a veľká sexta a septima 

Rozoznávanie základných tvarov akordov 

– dur., mol., zv., zm. 

Intonácia septími v septakorde 

Určil a intonoval intervaly v rozsahu 

oktávy 

Určil durový, molový, zväčšený 

a zmenšený kvintakord 

Určil dominantný septakord 

Intonoval septímu v septakorde 

Zapísal intonované intervaly 

Kvintakordy 

a dominantný 

septakord 

 

10 Rozoznávanie obratov kvintakordu 

Stavba dominantného septakordu a jeho 

obraty 

Kvartový postup V. – I. 

Voľný nástup VII. stupňa (stúpajúci citlivý 

tón) 

 

Rozpoznal a určil obraty kvintakordu 

Rozpoznal a určil dominantný 

septakord a jeho obraty 

Intonoval klesajúcu č. kvartu (postup 

V. – I.) a v. septímu (stúpajúci citlivý 

tón) 

 

Intonovanie 

a zápis 

jednohlasu 

  

8 Rozoznávanie durovej a molovej 

(prirodzenej, harmonickej, melodickej) 

stupnice 

Diatonické postupy v durovej a molovej 

tónine  

Nediatonické – atonálne príklady 

Rozpoznal a správne určil druh 

stupnice, zaintonoval charakteristické 

intervaly 

Intonoval a zapísal jednoduché 

tonálne melódie (ľudové piesne) 

Intonoval a zaznamenal atonálne 

melodické úryvky  

Intonovanie 

a zápis 

viachlasu 

(dvojhlas) 

 

6 Pohyb dvoch hlasov v diatonickom 

prostredí 

Protipohyb dvoch hlasov na diaton. 

Materiály 

Protipohyb dvoch hlasov v nediatonickom 

/ bitonálnom materiály 

Protipohyb melodických úryvkov a 

akordov 

Určil o aký druh pohybu dvoch hlasov 

ide 

Zapísal jednoduchý dvojhlas 

Intonoval vybraný hlas dvojhlasu 

samostatne, v sprievode klavíra 

Intonoval a zaznamenal jednoduchý 

kánon 

Zapísal jednoduchý dvojhlas 

v atonálnom prostredí 
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Intonoval tonálnu melódiu 

a zaznamenal ju s akordickým 

sprievodom 

Rytmus 22 Žiak má: Žiak: 

Základné 

delenie nôt 

 

4 Základné delenie a poznanie nôt celých, 

polových, štvrťových a  osminových 

Trvanie a zápis týchto nôt 

Základné delenie a zápis pomlčiek 

Má teoretické vedomosti o základnom 

delení nôt 

Rozoznáva základné typy nôt 

Vie deliť jednotlivé notové hodnoty na 

menšie hodnoty 

 Rozoznáva základné typy pomlčiek 

a vie ich deliť na nižšie dobové 

hodnoty 

Nepravidelné 

delenie doby 

a iné rytmické 

útvary 

 

4 Bodka za notou 

Ligatúra a synkopa 

Delenie doby na tri nižšie hodnoty (triola) 

Zápis jednoduchých rytmických útvarov 

Osvojil si a pochopil používanie 

a trvanie bodky za notou 

Porozumel používaniu ligatúry a vie 

ho aplikovať v praxi 

Vie teoreticky aj prakticky použiť, 

zaznamenať a zreprodukovať triolu  

Základné takty 

4/4 a 3/4 

 

6 Prízvučné a neprízvučné doby v takte 

Zápis jednoduchých notových hodnôt 

v týchto taktoch 

Zápis iných dobových hodnôt (nota 

s bodkou, ligatúra) v týchto taktoch 

Osvojil si orientáciu v 4/4 a 3/3  takte  

Vie zapísať jednoduché rytmické 

príklady 

Vie zapísať príklady s ligatúrou, 

synkopou a bodkou za notou 

Zvláda zápis jednoduchých 

viachlasých rytmických cvičení 

Základné takty 

štvrťové, 

osminové, 

polové a celé 

 

6 Prízvučné a neprízvučné doby v takte 

Zápis jednoduchých notových hodnôt 

v týchto taktoch 

Zápis pomlčiek v takýchto taktoch 

Zápis iných dobových hodnôt (nota 

s bodkou, ligatúra) v týchto taktoch 

Pochopil delenie taktov štvrťových, 

osminových, polových a celých 

Zapísal jednoduché rytmické príklady 

Ovláda použitie a zápis bodky za 

notou a ligatúry v takýchto taktoch 

Vie zaznamenať a zreprodukovať 

synkopu na ťažkej, ale i ľahkej dobe  

Rytmus v 

melódii 

 

2 Určiť takt 

Zapísať a zreprodukovať rytmus 

v kratších ukážkach jednohlasích 

Zapísať a zreprodukovať rytmus 

v kratších ukážkach viachlasích 

Vie správne rozpoznať takt 

Zapísal spolu so zápisom intonačným 

aj rytmus melodického úryvku 

v jednohlase a viachlase 

Je schopný vytvorenia rytmického 

kánonu 
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4.4  Základná hudobná náuka a náuka o hudobných 

nástrojoch 

 

Názov predmetu Základná hudobná náuka a náuka o hudobných 

nástrojoch 

Časový rozsah výučby spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  1. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch je predmet odbornej umeleckej, 

pedagogicko-umeleckej a teoretickej prípravy. Vyučuje sa v prvom ročníku konzervatória a 

poskytuje žiakom základné informácie o prostriedkoch, ktorými hudba vyjadruje svoj obsah. K 

základom hudobnej náuky patria základy hudobnej akustiky, kde by žiaci mali využiť svoje 

vedomosti z matematiky a fyziky. Ďalej notopis, metrorytmika, intervaly a akordy. Získané 

vedomosti by mali slúžiť ako základ ku ďalším predmetom ako je harmónia, hudobné formy a 

kontrapunkt. Sú tiež neodmysliteľnou teoretickou súčasťou sluchovej analýzy, rytmiky, dejín hudby 

a v neposlednom rade aj hlavného odboru štúdia (nástroj, spev a iné). Je veľmi dôležité, aby si 

žiaci túto väzbu uvedomovali. Náuka o hudobných nástrojoch sa zaoberá históriou, vznikom a 

vývojom jednotlivých hudobných nástrojov, ich stavbou, rozdelením, tvorením tónu, ladením, 

notáciou, rozsahom, technickými možnosťami a použitím v sólovej hre, súboroch a orchestroch. 

Zaoberá sa tiež zákonitosťami vzniku zvuku a jeho šírením v priestore, čiže akustikou a tiež 

zápisom jednotlivých nástrojov v partitúre. Vyučovanie základnej hudobnej náuky a náuky o 

hudobných nástrojoch by malo byť organizované v skupinách 8-15 žiakov rovnakého zamerania. 

Dôležité je, aby výučba prebiehala v aktívnej spolupráci medzi žiakmi a pedagógom. Veľmi 

potrebná je práca pri tabuli, ústna komunikácia a zadávanie domácich úloh. Základy náuky o 

hudbe je predmet odbornej umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy, ktorý poskytuje žiakom 

základné informácie o prostriedkoch, ktorými hudba vyjadruje svoj obsah. Patria sem základy 

hudobnej akustiky, disciplíny hudobnej teórie, notopis, metrorytmika, stupnice a tónové rady, 

intervaly a akordy. 

 

Cieľ predmetu 

Predpokladá sa, že žiaci, ktorí prichádzajú na talentové skúšky majú už určité vedomosti o 

spomínaných javoch zo ZUŠ. Tieto znalosti sa overujú písomným testom. Štúdiom na 
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konzervatóriu v 1. ročníku by sa mali tieto vedomosti doplniť a prehlbiť. Mali by slúžiť ako základ 

ku dalším predmetom ako je harmónia, hudobné formy a kontrapunkt. Sú tiež neodmyslitelnou 

teoretickou súcastou sluchovej analýzy, rytmiky, dejín hudby a v neposlednom rade aj hlavného 

predmetu (nástroj, spev a iné). Je veľmi dôležité, aby si žiaci túto väzbu uvedomovali. Vyučovanie 

základov náuky o hudbe náuky by malo prebiehať v skupinách 8 - 15 žiakov rovnakého zamerania. 

Pri tomto predmete nie je ešte nutné rozlišovat výber učiva podľa jednotlivých nástrojov, alebo 

spevu. Tento problém budeme riešiť vo vyšších ročníkoch pri iných predmetoch. Každá vyučovacia 

hodina musí obsahovať opakovanie, výklad nového učiva a precvičovanie, pričom veľký dôraz 

treba klásť práve na precvičovanie. Dôležité je, aby výučba prebiehala v aktívnej spolupráci medzi 

žiakmi a pedagógom, bez zbytočných stresov. Veľmi potrebná je práca so žiakom pri tabuli, ústna 

komunikácia a zadávanie domácich úloh. Každý problém treba demonštrovat na klavíri, pretože 

zvukový zážitok je nevyhnutný. Odporúčame tiež prácu s notovým materiálom. Všeobecným 

cieľom vyučovania základnej hudobnej náuky je vytvárať a formovať logické myslenie žiakov, na 

základe ktorého budú schopní pochopiť hudobné prostriedky a súvislosti, ktoré sú súčasťou 

každého hudobného diela. Žiaci po absolvovaní základnej hudobnej náuky by sa mali bez 

problémov orientovať v jednoduchých akustických pojmoch, notopise, intervaloch, akordoch a 

metrorytmike. Mali by tiež ovládať dynamické, tempové označenia a iné technické značky. Cieľom 

vyučovania náuky o hudobných nástrojoch je nadobudnúť základné vedomosti o stavbe, hlavných 

akustických parametroch a technických možnostiach hudobných nástrojov, najmä nástrojov, ktoré 

sú štandardnou súčasťou symfonického orchestra a vedieť sa orientovať v rozdelení hudobných 

nástrojov na jednotlivé skupiny podľa ich zvukotvornej podstaty. Žiak má tiež získať elementárny 

prehľad o histórii a historickom vývoji hudobných nástrojov a rozpoznať hudobné nástroje na 

základe vnímania ich zvuku. Nezanedbateľnou úlohou predmetu je pripraviť žiaka na možnosť 

aktívnej interakcie s rôznymi hudobnými nástrojmi v rámci komornej hry, orchestrálnej hry, resp. v 

rámci odborných predmetov, ako sú „inštrumentácia“, „aranžovanie skladieb“ či špecializácií 

„hudobná réžia“ a „historické hudobné nástroje“. 

 

Obsah vzdelávania 

Obsah vyučovania základnej hudobnej náuky a náuky o hudobných nástrojoch je zoradený 

systematicky. Postupuje od jednoduchších javov k zložitejším. Vyučuje sa v 1. ročníku 

konzervatória 2 hodiny týždenne. 

 

Požiadavky na výstup 

Požiadavky sú súčasťou učebných osnov predmetu (tabuľky nižšie). 

 

Metódy a formy práce  
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Obsah vyučovania tvorí sústava základných tém. Každá téma zodpovedá riešeniu určitej hudobnej 

problematiky či analýze štýlového obdobia. Témy sú zoradené v historických radoch. Historický rad 

predstavuje riešenie problémov v priereze ročníkov. Takéto zoradenie vyplýva z historickej 

následnosti a taktiež sleduje stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie 

tém v rámci jedného ročníka umožňuje učiteľovi sledovať motivačné nadväznosti 

 

Učebné zdroje 

SUCHOŇ, E.- FILIP, M.1962. Stručná náuka o hudbe, Bratislava : ŠHV, 1962 

KOFROŇ, J. 2002. Učebnice harmonie, Praha : ED, 2002 

GRÁC, R.1985. Náuka o hudobných nástrojoch, Bratislava : EPN, 1985 

 

Hodnotenie predmetu 

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

a je v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. Metódy a prostriedky hodnotenia predmetu 

sú súčasťou učebných osnov, rovnako ako kritériá hodnotenia (viď nižšie). Na hodnotenie žiakov 

sa používa päť stupňové známkovanie. 
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Učebné osnovy 

1. ročník: 1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Tematický celok Hot. 

Dot. 

Metódy a 

 prostriedky hodnotenia 

Vzdelávacie výstupy 

Žiak má: 

Kritériá hodnotenia 

Žiak: 

Hudobné názvoslovie 4 Ústne skúšanie Ovládať odbornú hudobnú 

terminológiu 

Pozná pojmy označujúce dynamiku, 

tempá, metrum, hudobné značky 

a skratky 

Základy akustiky 2 Ústne skúšanie   Osvojiť pojmy z akustiky, pochopiť 

rozdiely tón a zvuk, pomenovať 

vlastnosti tónu 

Definoval pojmy z akustiky, pochopil 

podstatu hudobných tónov 

Notopis 4 Test  Ovládať základy hudobnej teórie Orientuje sa v notovej osnove, číta 

noty v husľovom, basovom kľúči 

Výškové pomery v hudbe - 

posuvky, enharmonika 

4 Praktické príklady   Poznať krížiky, béčka, ovláda ich 

postupnosť, chápe podstatu 

posuviek,enharmonickú zámenu nôt 

Dokáže enharmonicky zameniť určené 

noty,  

Stupnice 8  testy Ovládať delenie stupníc, rozdiely, 

sled stupníc, určiť počty posuviek 

jednotlivých stupníc, poznať moderné 

a stredoveké stupnice 

Pozná všetky dur a mol, stredoveké, 

harmonické, melodické stupnice, vie 

pohotovo určiť počet posuviek daných 

stupníc, pozná príznačné intervaly 

stredovekých stupníc a vie určiť poče 

predznamenaní stredovekých stupníc 

Intervaly 8 Individuálne skúšanie Ovládať teóriu intervalov, vedieť 

delenie intervalov, vedieť určovať 

intervaly spodné, vrchné v husľovom, 

basovom kľúči   

Pohotovo dokáže určiť základný , príp. 

odvodený interval od daného tónu, vie 

pomenovať daný interval 

Kvintakordy 6  Praktické príklady Ovládať teóriu akordiky, delenie 

akordov,  vytvárať kvintakordy dur, 

mol od každého tónu, vytvárať obraty 

kvitakordov. poznať zmenšené, 

Pohotovo dokáže vytvoriť dur, mol, zv, 

zm. kvintakod a jeho obraty od 

akéhokoľvek tónu 



294 

 

zväčšené kvitakordy, vedieť ich tvoriť    

Septakordy 8 test  Ovládať teóriu akordiky, delenie 

akordov,  vytvárať septakordy od 

každého tónu, vytvárať obraty, 

poznať doškálne, alterované 

septakordý,  vedieť ich tvoriť    

Pohotovo dokáže vytvoriť doškálne, 

alterované septakordy od akéhokoľvek 

tónu 

Náuka o hudobných nástrojoch  16 Písomné testy, ústne skúšanie  Poznať delenie hudobných nástrojov, 

poznať a charakterizovať hudobné 

nástroje všetkých skupín – strunové, 

dychové, bicie. ovládať nástrojové 

zloženie hudobných telies, orchestra, 

poznať a orientovať sa v partitúre      

Pozná jednotlivé hudobné nástroje, vie 

ich charakterizovať. ovláda zloženie 

všetkých hudobných telies, číta 

partitúru 

Základy hudobnej harmónie 4 Písomné príklady Ovládať teóriu a základy hudobnej 

harmónie. Pochopiť princípy 

štvorhlasej úpravy kvintakordov, 

septakordov a ich spájania. ovládať 

základné postupy spájania akordov   

Dokáže základnými akordami 

hamonizovať melódiu, vie vytvoriť 

harmonicky správnu kadenciu. 
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4.5 Náuka o kontrapunkte 

Názov predmetu Náuka o kontrapunkte 

Časový rozsah výučby spolu 60 vyučovacích hodín 

Ročník  4. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Náuka o kontrapunkte je predmet odbornej umeleckej, pedagogicko-umeleckej a teoretickej 

prípravy. Nadväzuje na predmety náuka o harmónii a náuka o hudobných formách, zaoberá sa 

sadzobnými technikami polyfónie, jej špecifickými hudobnými druhmi a formami. Skúma javy v 

oblasti vokálneho, inštrumentálneho a moderného kontrapunktu. Vyučovanie je organizované v 

skupinách 8-15 žiakov. Pracuje sa metódou teoretického vysvetľovania, analýz vybraných 

hudobných diel, sprevádzaných počúvaním hudby z nahrávok a sledovaním notového zápisu. 

Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré žiak získa v predmete náuka o kontrapunkte bude 

uplatňovať vo vlastnej umeleckej tvorbe a pri umelecko-pedagogickom pôsobení. 

 

Požiadavky na vedomosti, zručnosti a postoje (spôsobilosti) 

Žiak sa orientuje v štýlových obdobiach i v znejúcej hudbe. Na základe použitých výrazových 

prostriedkov hudby, ktoré vníma a chápe, dokáže zaradiť, charakterizovať počúvanú skladbu z 

hľadiska štýlového obdobia a hudobného druhu, dokáže verbalizovať svoj názor, hudobný zážitok. 

Žiak dokáže vyjadriť svoj názor a pri vzájomnej konfrontácii stanovísk vedie odborný dialóg, 

dokáže hodnotiť a analyzovať počúvané skladby. Ovláda základné informácie o polyfónnych 

skladobných technikách a tieto náležite aplikuje vo svojej odbornej praxi. 

 

Ciele predmetu 

Predmet umožňuje žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, podporovať a podnecovať jeho 

nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu. Prostredníctvom náuky o kontrapunkte rozvíja tvorivosť v jej 

základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formuje a rozvíja gramotnosť v oblasti 

vyjadrovania sa odbornou terminológiou. Formuje kultúrne postoje, vychováva žiaka smerom k 

vytváraniu si primeraných kultúrnych názorov a hodnotových kritérií cez zážitok aktívneho 

vyjadrovania a vnímania umeleckých diel. Uvádza ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry vo 

vzťahu k tradíciám na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. 
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Rozoberá a analyzuje takisto vzťahy  medzi jednotlivými prúdmi a smermi, či už nadnárodnými, 

národnými, alebo menšinovými. Tieto poznatky ďalej spracováva a hodnotí s prihliadnutím na 

multikultúrne vzťahy (zahrnutie prierezovej témy multikultúrna výchova). Žiak poznáva a vie 

pomenovať pôsobenie umeleckých diel a taktiež svoj zážitok z nich. Poznáva vybrané typické diela 

hudobnej kultúry reprezentujúce hudobné druhy a štýlové obdobia. Náuka o kontrapunkte 

podporuje  medzipredmetové väzby a interdisciplinárnosť vyučovania. Zapájaja citovosť, afektivitu, 

expresivitu a obrazovú konceptualizáciu charakteristickú pre hudbu, do vzťahu aj s inými, prevažne 

kognitívnymi predmetmi. 

Žiak sa naučí: 

ovládať terminológiu z oblasti kontrapunktu 

analyzovať jednotlivé techniky kontrapunktu v jednoduchších a zložitejších skladbách 

uplatniť pochopené zákonitosti pri interpretácii skladieb hlavného odboru 

 

Obsah vzdelávania 

Obsahom predmetu náuka o kontrapunkte je naučiť sa základnú terminológiu kontrapunktu, 

samostatne analyzovať ukážky z hudobnej praxe, vytvoriť predpoklady pre osvojenie polyfonických 

zručností v interpretácii, prispieť k formovaniu náročnejších hodnotových kritérií pri posudzovaní 

kvality hudobnej tvorby. 

 

Požiadavky na výstup 

Požiadavky sú súčasťou učebných osnov predmetu (tabuľky nižšie). 

 

Metódy a formy práce 

Primárne je pri výučbe predmetu náuka o kontrapunkte 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, 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 (práca 

s počítačom ako súčasť rozvíjania medzipredmetových vzťahov). 

 

Formy práce:  

- Práca s učebnicou 

- Skupinová práca žiakov  
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- Individuálna práca žiakov  

- Analýzy hudobných príkladov 

 

Učebné zdroje 

Ústredným zdrojom publikácia Nauka o kontrapunktu od Z. Hulu a Kontrapunkt fur Musiker od C. 

Gantera. Táto literatúra je doplňovaná o informácie z rôznych náuk o hudobných formách, náukách 

hudobných teórií a hudobných atlasov. Doplnkovým zdrojom informácií je taktiež internet. 

 

Zoznam základnej literatúry: 

HULA, Zdeněk: Nauka o kontrapunktu, Edition Supraphon Praha, Praha, 1985 

GANTER, Claus: Kontrapunkt fur Musiker, Munchen – Salzburg, 1994 

BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia, Bratislava, 1978 

BURLAS, Ladislav: Dejiny Európskej hudobnej teórie, Žlina, 2007 

HRČKOVÁ, Naďa: Dejiny hudby, Banská Bystrica, 2004 

ABRAHAM, Gerald: Stručné dejiny hudby, Bratislava, 2003 

 

Hodnotenie predmetu 

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

v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. Hodnotenie predmetu náuka o kontrapunkte 

prebieha dvomi hlavnými spôsobmi. Prvým je písomné preskúšanie učiva prostredníctvom testu, 

ktorý väčšinou zahŕňa väčšie množstvo prebraného učiva. Druhou formou je skúšanie ústne. Pri 

ústnom skúšaní sa často od žiaka vyžaduje vysvetlenie menšieho celku. Hodnotenie je doplnené 

o krátke písomky (päťminútovky), ktoré slúžia na rýchle otestovanie žiakov najmä z učiva 

predchádzajúcej hodiny. Ďalšou formou hodnotenia je hodnotenie za žiakom spracované referáty 

a prezentácie z oblasti preberaného učiva - rozvíjanie a realizácia prierezovej témy tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 
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Názov tematického 

celku 

Témy  

Hodiny Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích 

výstupov 

Úvod do náuky o 

kontrapunkta 

2 Žiak má: Žiak: 

Úvod a základné pojmy 2  

Uvedenie do problematiky 

kontrapunktu 

Základné pojmy a oblasti 

zamerania 

Má základne všeobecné 

vedomosti 

o kontrapunkte a jeho 

používaní 

Definícia a rozdelenie 

kontrapunktu 

4   

Základná terminológia a 

techniky 

4 Definícia kontrapunktu 

Základná terminológia 

Delenie a charakteristika 

kontrapunktických techník 

Ovláda základnú 

terminológiu 

Pozná, vie popísať 

a použiť základné 

kontrapunktické techniky 

Vokálny kontrapunkt 

16. storočia 

20   

Mody (cirkevné tóniny) 

a modálna harmónia 

  

4 Základná charakteristika 

a delenie modov 

Mody v stredoveku 

Vzťahy v modálnam systéme 

Vie rozdeliť a definovať 

intervalovú stavbu 

jednotlivých modov 

Pozná charakteristické 

ukončenia v jednotlivých 

modoch 

Vie popísať modálnu 

harmóniu a vzťahy medzi 

stupňami v nej 

Pravidlá vedenia vokálnej 

melódie 

 

4 Charakteristika vokálnej 

melódie stredoveku 

a renesancie 

Zakázané a dovolené postupy 

pre vedení hlasov 

Orientuje sa v základnej 

terminológii 

Pozná pravidlá pre 

vedenie melódie 

Pozná zakázané postupy 

pri vedení hlasov 

Imitačná technika, kánon 6 Charakteristika imitačnej 

techniky 

Jej delenie 

Technika kánonu a jej využitie 

Pozná princíp imitačnej 

techniky 

Vie ju rozdeliť 

a identifikovať pri analýze 

Má vedomosti o technike 

kánonu a jej používaní 
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Polyfónne hudobné druhy a 

formy 

6 Vývoj viachlasu 

Charakteristika základných 

foriem a druhov vokálnej 

polyfónie 

Analýza vybraných diel 

Vie vysvetliť vznik a vývoj 

viachlasej hudby 

Pozná základné druhy 

a formy viachlasej hudby 

Na základe ich 

charakteristických 

vlastností vie analyzovať 

vybrané diela 

Barokový inštrumentálny 

kontrapunkt 

24   

Baroková melodika a 

harmónia 

6 Charakteristika inštrumentálnej 

melódie v období baroka 

Rozdielnosti oproti melodike 

vokálnej 

Zakázané a dovolené postupy 

pre vedení hlasov 

Princíp dur-molového systému 

a jeho vplyv na polyfónnu 

hudbu 

Orientuje sa v základnej 

terminológii 

Pozná pravidlá pre 

vedenie melódie 

Pozná zakázané postupy 

pri vedení hlasov 

Permutačná technika 6 Charakteristika permutačnej 

techniky – viacnásobného 

kontrapunktu 

Pravidlá pri jeho komponovaní 

Ukážka permutačnej techniky 

pri analýze skladieb 

Orientuje sa v základnej 

terminológii 

Pozná pravidlá pre 

komponovanie 

viacnásobného 

kontrapunktu 

Vie permutačný 

kontrapunkt odhaliť pri 

analýze a bližšie popísať 

Kontrapunktické variácie 6 Charakteristika 

kontrapunktických variácií 

Charakteristika passacaglie – 

analýza diel 

Charakteristika ciaccony – 

analýza diel 

Charakteristika groundu – 

analýza diel 

Vie vysvetliť vznik a vývoj 

kontrapunktických 

variácií 

Vie rozdeliť a bližšie 

charakterizovať jednotlivé 

formy 

Na základe vedomostí 

o týchto formách vie 

analyzovať vybrané diela 
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Invencia a fúga, analýzy 

skladieb 

6 Vznik a vývoj invencie a fúgy 

a ich predchodcovia 

Vnútorná stavba 

a charakteristické vlastnosti jej 

dielov 

Modifikácie formy 

Charakteristické ukážky a ich 

analýza 

Vie vysvetliť vznik a vývoj 

invencie a fúgy 

Vie bližšie 

charakterizovať jednotlivé 

formy, ich stavbu, 

priebeh, diely 

Pozná možné modifikácie 

foriem 

Na základe vedomostí 

o týchto formách vie 

analyzovať vybrané diela 

Moderný kontrapunkt 

20. storočia 

10   

Nové kontrapunktické 

techniky a harmonické 

systémy, analýza skladieb 

10 Pravidlá vedenie hlasov, 

harmonického myslenia 

a formovej výstavby 

polyfónnych skladieb 

Nové harmonické systémy 

Analýza významných 

polyfónnych diel 20. stor. 

Vie popísať vývoj 

melodiky a harmónie 

v 20. storočí a jej dopad 

na polyfónnu hudbu 

Má vedomosti 

o systémoch a štruktúrak 

používaných v 20. stor. 

Vie charakterizovať 

hlavné druhy polyfónnej 

hudby v 20. storočí 

a analyzovať ich 

 

 

 

4.6 Náuka o harmónii 

Názov predmetu Náuka o harmónii 

Časový rozsah výučby spolu 165 vyučovacích hodín 

Ročník  2. – 3. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Náuka o harmónii je odborný teoretický a umelecko-pedagogický predmet, ktorého cieľom je 

naučiť žiaka harmonicky analyzovať zapísané a zvukové záznamy hudobných skladieb. 
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Harmonická analýza je nevyhnutnou súčasťou prípravy na vlastný umelecký výkon, lebo je 

určujúca pre štruktúru skladby a učí žiakov myslieť v profesionálnych harmonických termínoch. 

Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré žiak získa v predmete harmónia bude uplatňovať vo 

vlastnej umeleckej tvorbe a pri umelecko-pedagogickom pôsobení. Náuka o harmónii je predmet 

odbornej umeleckej a pedagogicko-umeleckej prípravy. Súčasne je základnou hudobno-

teoretickou disciplínou nevyhnutnou pri formovaní osobnosti mladého hudobníka. Zaoberá sa 

zákonitosťami výstavby akordov a ich vzájomnými väzbami vo vzťahu k melodickej a rytmickej 

zložke hudby. Tvorí základ pre štúdium hudobných foriem, analýzy skladieb a kontrapunktu. 

Predpokladom pre vyučovanie náuky o harmónii sú znalosti v oblasti základnej hudobnej náuky. 

Vyučovanie je organizované v skupinách (8 – 15 žiakov). Pracuje sa metódou teoretického 

vysvetľovania, praktického riešenia akordických spojov a sledov a ich zvukovou demonštráciou (na 

klavíri, spevom a pod.). Súčasne sa pripája harmonická analýza vybraných príkladov z hudobnej 

literatúry. Odborná a technická náplň vedie od najjednoduchších harmonických cvičení k 

zložitejším. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom predmetu náuka o harmónii je na základe zvládnutých vedomostí zo základnej hudobnej 

náuky preniknúť hlbšie do harmonickej štruktúry skladieb. Uvedomovať si vzťahy medzi akordmi 

typické pre tonálne funkčný harmonický systém. Žiaci samostatne analyzujú, prípadne harmonizujú 

rôzne príklady z hudobnej literatúry. 

 

Obsah vzdelávania 

Obsah vzdelávania je súčašťou učebných osnov ( viď nižšie). 

 

Požiadavky na výstup 

Požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov predmetu (viď nižšie).  

 

Metódy a formy práce  

Na vyučovacích hodinách Náuky o harmónii sa vo väčšine využíva frontálny výklad učiva spojený 

s demonštráciou harmonických príkladov na tabuli. Žiaci dostávajú veľký priestor na samostatnú 

prácu a precvičovanie harmonických príkladov  vo vlastnom notovom zošite. Učiteľ vzhľadom na 

menší počet žiakov na hodine má dostatočný priestor na  individuálny prístup k žiakom 

a individuálne riešiť prípadné problémy či nejasnosti jednotlivcov.  
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Učebné zdroje  

SUCHOŇ, E. - FILIP, M.1992. Náuka o harmónii I.,II. diel, vysokoškolské skriptá, Bratislava : 

VŠMU, 1992 

KOFROŇ, J. 2002. Učebnice harmonie, Praha : ED, 2002 

JANEČEK, K.1963.  Harmonie rozborem, Praha :  Editio Supraphon, 1963 

 

Hodnotenie predmetu 

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

v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. Základom hodnotenia žiakov na hodine Náuky 

o harmónii je písomný test v podobe praktických harmonických príkladov a ústne skúšanie  

teoretických vedomostí.  

 

Učebné osnovy 

2.ročník 

 

 3 hod/týždenne, spolu 99 hodín 

Tematický 

celok  

Hod. 

dot. 

Pojmy z obsahového 

štandardu 

Optimálny výkonový štandard 

 

 

Žiak má: 

 

 

Úvod do 

náuky 

o harmónii 

-opakovanie 

vedomostí  

a ich 

aplikovanie 

v harmónii 

 

 

 

 

6 

 

 

Stupnice – moderné, cirkevné, 

alterované, chromatické 

 

Poznať a vedieť tvoriť a odvodzovať všetky 

stupnice 

Orientovať sa v tóninách  

 

6 

 

 

Intervaly – základné , 

odvodené, zložené 

 

Pohotovo tvoriť intervaly stúpajúce, 

klesajúce,  

 

 

12 

 

Akordy  a ich obraty – 

kvintakordy a obraty, 

septakordy a obraty 

Vedieť  tvoriť dur, mol, zv. zm., alterované  

akordy – kvintakordy a septakordy  a ich 

obraty od akéhokoľvek stupňa. 

 

 

3 

 

 

 

Pojem harmónia 

 

 

Poznať podstatu harmónie, poznať 

historické pozadie, rozlišovať pojmy 

harmónia, kontrapunkt, homofónia, polyfónia 

6 

 

 

Zásady štvorhlasej úpravy 

kvintakordov 

 

Poznať názvy jednotlivých hlasov, rozsahy, 

úpravu, ovládať pojmy poloha, široká, úzka 

harmónia 
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Východiská 

tonálne-

funkčnej 

harmónie 

3 Zásady štvorhlasej úpravy 

kvintakordov 

 

Poznať názvy jednotlivých hlasov, rozsahy, 

úpravu, ovládať pojmy poloha, široká, úzka 

harmónia 

 

3 Vedenie hlasov a chybné 

postupy 

 

 

Poznať základné pravidla vedenia hlasov, 

ovládať zakázané postupy  v harmónii 

 

6 Príbuznosť akordov 

 

 

Ovládať pojmy kvintová, terciová príbuznosť, 

resp. nepríbuznosť akordov 

 

6 Tonika, subdominanta, 

dominanta 

 

Poznať hlavné harmonické funkcie a úlohu 

Ovládať pojmy  

15 Kadencia 

 

Prísne, voľné spájanie akordov 

 

Spájanie nepríbuzných 

akordov 

Vedieť vytvoriť jednoduchú kadenciu 

T,S,D,T 

Vedieť vytvoriť harmonický príklad s prísnym 

aj voľným vedením príbuzných akordov 

Vedieť podstatu spájania  nepríbuzných 

akordov 

 

Melodické 

tóny 

6 Prieťah, priechod, striedavý, 

následný tón, anticipácia 

Ovládať terminológiu a vedieť identifikovať 

typy melodických tónov v notovom zápise. 

Dominantný 

septakord 

9 Štvorhlasá úprava D7, rozvod Vedieť realizovať rozvody, harmonické 

príklady s využitím D7. analyzovať notový 

zápis 

Obraty 

kvintakordo

v 

6 6 akordy, 6/4akordy Vedieť realizovať rozvody, harmonické 

príklady s využitím obratov 5- akordov v.  

Identifikovať obraty v  notovom zápise 

12 Septakordy II, VI.,VII. stupne Vedieť realizovať rozvody, harmonické 

príklady s využitím septakordov na vedľ. 

stupňoch. analyzovať notový zápis 

3. ročník  2 hod. týždenne/66 hodín týždenne 

 

 

 

Mimotonálne 

akordy 

 

 

 

8 

štandardné použitie 

mimotonálneho akordu 

(nástup, rozvedenie...) 

2.3 zložitejšie vzťahy 

mimotonálnych akordov 

2.4 harmonická analýza 

 

Poznať typy mimotonálnych akordov,  

analyzovať notový zápis a identifikovať 

mimo ton. akordy 

Vedieť vypracovať harm. príklad s využitím 

mimot. Akordov 
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Diatonické 

modulácie 

 

 

 

8 

definícia modulácie, 

vybočenia a tóninového skoku 

spôsob vyhľadávania 

modulačného momentu 

 priama a sprostredkovaná 

diatonická modulácia 

harmonická analýza 

Definovať modulácie všeobecne, tóninový 

skok, vybočenie 

Vedieť realizovať modulácie na základe 

spoločného akordu do tóniny vyššej, nižšej, 

paralelnej, rovnomennej 

 

 

 

 

 

Chromatické 

modulácie 

 

 

14 

 

princíp chromatického 

priľnutia akordov 

 

 

 

 

Vedieť realizovať modulácie chromatickými 

poltónovými krkmi, zadržaním spol. tónov, 

pomocou mimotonálnych akordov, 

alterovaných  akordov, pomocou frygických 

akordov. Vedieť analyzovať notový zápis 

a vedieť identifikovať zmenu tóniny  

 

 

 

 

 

 

Alterované 

akordy 

 

 

 

 

 

 

14 

 

princíp alterovania 

5.2 alterované dominanty a 

subdominanty 

72 

5.3 pravé a nepravé 

alterované akordy 

5.4 spätná a dvojstranná 

alterácia 

5.5 alterované mimotonálne 

akordy 

5.6 neapolský sextakord a 

frygická funkcia 

5.7 lydická funkcia 

 

Poznať alteračné možnosti v tóninách, 

utvoriť alter. akordy v rôznych tóninách 

Vedieť identifikovať N6 a Lydický akord 

v notovom zápise. 

Ovládať princípy spätnej, dvojstrannej 

alterácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enharmonic. 

modulácia 

 

 

 

10 

 

Enharmonická zámena 

a premena princípy 

enharmonickej zámeny v 

modulačnom momente 

 

 

Prostriedky a spôsoby modulácii v dielach 

klasikov a romantikov 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj harm. 

myslenia 

 

 

 

 

 

12 

 

intervalová harmónia 

7.2 modálna harmónia 

7.3 tonálne funkčný 

harmonický systém, hudba 

baroka, klasicizmu a 

romantizmu 

7.4 impresionizmus a techniky 

 

Aplikovať poznatky z dejín hudby o vývoji 

harmonického myslenia.  

Analyzovať skladby jednotlivých štýlových 

období. 

Chápať zmeny v harmonickom myslení 

v kontexte celkového vývoja hudby  

a zvukového ideálu hudby. 
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hudby prvej polovice 20. 

storočia 

7.5 dodekafónia a niektoré 

zvláštne techniky hudby 

druhej polovice 20. storočia 

7.6 analýza skladieb 

 

 

 

4.7 Náuka o hudobých formách 

Názov predmetu Náuka o hudobných formách 

Časový rozsah výučby spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  3. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Náuka o hudobných formách je predmet odbornej umeleckej, pedagogicko-umeleckej a teoretickej 

prípravy. Zaoberá sa skladbou z hľadiska stavby a organizácie hudobného procesu. Hudobná 

forma sa prezentuje ako premenlivý a variabilný systém, vychádzajúci z vnútorných zákonitostí a 

logiky umeleckej tvorby a percepcie. Jednotlivé formové typy sa nechápu ako dogmatické 

teoretické schémy, ale ako praxou overené možnosti výstavby skladieb. Preto neoddeliteľnou 

súčasťou predmetu je analýza vybraných diel hudobnej literatúry. Vyučovanie je organizované v 

skupinách 8 – 15 žiakov. Pracuje sa metódou teoretického vysvetľovania, analýzy vybraných diel, 

sprevádzaných počúvaním hudby z nahrávok a sledovaním notového zápisu. Od  ákladných 

rozborov klavírnych diel sa prechádza k analýzam komornej, prípadne aj orchestrálnej hudby. 

Prostredníctvom tvorivej diskusie sú žiaci postupne vedení k samostatnému analyzovaniu 

hudobných foriem. 

 

Požiadavky na vedomosti, zručnosti a postoje 

Žiak sa orientuje a má prehľad o základných hudobných formách. Ovláda terminológiu, 

charakteristiku daných foriem, ich vývoj v priebehu dejín hudby. Na základe týchto vedomostí, 

ktoré dokáže identifikovať, dokáže zaradiť, charakterizovať počúvanú alebo analyzovanú skladbu z 
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hľadiska štýlového obdobia a hudobného druhu, formy, dokáže verbalizovať svoj názor, hudobný 

zážitok. Žiak dokáže vyjadriť svoj názor a pri vzájomnej konfrontácii stanovísk vedie odborný 

dialóg, dokáže hodnotiť a analyzovať počúvané skladby. Ovláda základné informácie o hudobných 

formách a tieto náležite aplikuje vo svojej odbornej praxi. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom predmetu náuka o hudobných formách je naučiť žiaka zákonitostiam výstavby 

hudobných diel, používať odbornú terminológiu, analyzovať diela z aspektu hudobnej formy a 

nadobudnúť skúsenosti využívať získane vedomosti, skúsenosti a schopnosti vo vlastnej 

interpretačnej praxi. 

Obsah vzdelávania 

Žiak sa naučí: 

ovládať terminológiu v oblasti hudobných foriem 

orientovať v jednoduchších partitúrach 

samostatne analyzovať ukážky z hudobnej literatúry 

uplatniť pochopené zákonitosti pri interpretácii hudobných diel hlavného odboru štúdia 

 

Požiadavky na výstup 

Požiadavky sú súčasťou učebných osnov predmetu (tabuľky nižšie). 

 

Metódy a formy práce 

Primárne je pri výučbe predmetu náuka o kontrapunkte 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, 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 (práca 

s počítačom ako súčasť rozvíjania medzipredmetových vzťahov). 

Formy práce:  

- Práca s notovým zápisom 

- Skupinová práca žiakov  

- Individuálna práca žiakov  

- Analýzy hudobných príkladov 
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Učebné zdroje 

Ústredným zdrojom je kniha Formy a druhy hudobného umenia od Ladislava Burlasa. Táto 

literatúra je doplňovaná o informácie z rôznych náuk o hudobných formách, hudobných atlasov, 

učebníc teórie hudby a i.. Doplnkovým zdrojom informácií je taktiež internet. 

 

Zoznam základnej literatúry: 

BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia, Opus, Bratislava 

POŠ, Vladimír: Nauka o hudebních formách, Státní hudební vydavatelství, Praha 

ABRAHAM, Gerald: Stručné dejiny hudby, Bratislava, 2003 

 

Forma hodnotenia 

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

v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. Hodnotenie predmetu Náuka o hudobných 

formách prebieha dvomi hlavnými spôsobmi. Prvým je písomné preskúšanie učiva prostredníctvom 

testu, ktorý väčšinou zahŕňa väčšie množstvo prebraného učiva. Druhou formou je skúšanie ústne. 

Pri ústnom skúšaní sa často od žiaka vyžaduje vysvetlenie menšieho celku. Hodnotenie je 

doplnené o krátke písomky (päťminútovky), ktoré slúžia na rýchle otestovanie žiakov najmä z učiva 

predchádzajúcej hodiny. Ďalšou formou hodnotenia je hodnotenie za žiakom spracované referáty 

a prezentácie z oblasti preberaného učiva - rozvíjanie a realizácia prierezovej témy tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 

 

Názov 

tematického celku 

Témy  

Hodin

y 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Základná 

terminológia, 

prvky HF 

13 Žiak má: Žiak: 

Hudobná forma, 

formový typ, druh a 

žáner 

4  

Teoretické osvojenie si odbornej 

terminológie - hudobná forma (HF), 

formový typ, druh a žáner 

Ovládanie základných formotvorných 

princípov 

Ovládanie základných zložiek hudobnej 

formy 

Osvojenie si organického zloženia HF 

Ovláda základnú odbornú 

terminológiu a názvoslovie 

Vie popísať základné formotvorné 

princípy 

Vie popísať základné zložky HF 

Ovláda teoreticky aj prakticky 

pojmy časť, diel, veta a i. 



308 

 

Stavebné prvky HF 

  

4 Teoretická znalosť stavebných prvkov 

hudobnej formy 

Rozoznávanie – dvojtaktie, štvortaktie, 

veta, súvetie 

Praktická analýza zameraná na 

osvojenie si stavebných prvkov 

Ovláda pojmy dvojtaktie, 

štvortaktie, veta, súvetie 

Vie tieto prvky nájsť a určiť pri 

analýze 

Myšlienkové prvky HF 5 Teoretická znalosť myšlienkových 

prvkov hudobnej formy – motív, téma 

Osvojenie si práce s motívom a témou 

Praktická analýza zameraná na 

osvojenie si myšlienkových prvkov 

Ovláda pojmy motív, téma 

Vie tieto prvky nájsť a určiť pri 

analýze 

Vie určiť druh a spôsob práce 

s týmito zložkami 

Hudobné formy 20 Žiak má: Žiak: 

Malé a veľké piesňové 

formy  

4 Malé formy, jednovetné formy 

Malá dvojdielna a trojdielna forma 

Veľké formy – zložené, plynulé  

Vie charakterizovať jednotlivé 

veľké a malé formy 

Na základe teoretických 

poznatkov vie pri analýze určiť HF 

Variácie 

 

4  

Základná charakteristika a vývoj formy 

Variačná práca  - rozdelenie variácií 

Rozdelenie podľa formového 

usporiadania 

Ovláda podstatu variácií ako 

formy 

Podľa charakter. vlastností ich vie 

rozdeliť 

Podľa charakter. vlastností ich vie 

pri analýze rozoznať a určiť 

Sonátová forma 

 

4 Základná charakteristika a vývoj formy 

Hlavné zložky formy a ich vývoj 

v dejinách 

Introdukcia, koda 

Ovláda podstatu sonátovej formy 

Podľa charakter. vlastností ju vie 

zadeliť a určiť 

Ovláda jej historický vývoj – 

aplikuje pri analýze diela 

Rondo 4 Základná charakteristika a vývoj formy 

Veľké a malé rondo 

Sonátové rondo 

Vie charakterizovať všetky typy 

ronda a popísať ich 

Na základe teoretických 

poznatkov vie pri analýze určiť typ 

ronda 

Cyklické formy 4 Základná charakteristika a vývoj 

cyklickej formy 

Prosté cykly 

Suitový cyklus 

Sonátový cyklus, symfónia 

Ovláda podstatu cyklických foriem 

Podľa charakter. vlastností vie 

zadeliť a určiť cyklickú formu 

Ovláda jej historický vývoj – 

spoločné a rozdielne prvky a 

aplikuje ich pri analýze diela 
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4.8 Hudobno-teoretická analýza skladieb 

Názov predmetu Hudobno-teoretická analýza skladieb 

Časový rozsah výučby spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  4. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Hudobno-teoretická analýza skladieb je predmet odbornej umeleckej, pedagogicko-umeleckej a 

teoretickej prípravy Úzko nadväzuje na náuku o hudobných formách. Zaoberá sa hudobno-

teoretickou analýzou skladieb skomponovaných v náročnejších formách. Pracuje sa metódou 

teoretického vysvetľovania, analýz vybraných diel skomponovaných v náročnejších formách, 

sprevádzaných počúvaním hudby z nahrávok a sledovaním notového zápisu. Prostredníctvom 

tvorivej diskusie sú žiaci postupne vedení od reprodukcie získaných informácií k samostatnému 

analytickému formovému uvažovaniu. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom predmetu hudobno-teoretická analýza skladieb je rozvíjať a kultivovať vnímanie 

žiakov, podporovať a podnecovať ich nápaditosť. Formuje a rozvíja gramotnosť v oblasti 

vyjadrovania sa odbornou terminológiou. Formuje kultúrne postoje, vychováva žiaka smerom k 

vytváraniu si primeraných kultúrnych názorov a hodnotových kritérií cez zážitok aktívneho 

vyjadrovania a vnímania umeleckých diel. Uvádza ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry vo 

vzťahu k tradíciám na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Žiak 

poznáva a vie analyzovať druhy skladieb skomponovaných v náročnejších formách, vie sa 

orientovať v zložitejších partitúrach. 

 

Obsah vzdelávania 

Žiak sa naučí ovládať terminológiu v oblasti hudobno-teoretickej analýzy skladieb 

skomponovaných v náročnejších formách; orientovať v zložitejších partitúrach; samostatne 

analyzovať ukážky z hudobnej praxe; uplatniť pochopené zákonitosti pri interpretácii hudobných 

diel hlavného odboru 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov 

4. ročník 
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(1 hodina týždenne, spolu 30 hodín) 

1. Úvod do hudobno . teoretickej analýzy skladieb 

2 Rondová forma 

2.1 Charakteristika a hlavné znaky 

2.2 Modifikácie a použitie rondovej formy 

76 

2.3 Sonátové rondo 

2.4 Analýza rondovej formy 

3. Cyklické formy 

3.1 Subcyklické súbory skladieb (zbierka, rad) 

3.2 Cyklické inštrumentálne skladby 

3.3 Vokálne cykly 

3.4 Programové cykly 

3.5 Suitový cyklus 

3.6 Sonátový cyklus 

3.7 Analýza cyklických foriem 

4. Posilňovanie jednoty v cykle 

4.1 Stavebné posilňovanie jednoty 

4.2 Obsahové (tematické) posilňovanie jednoty 

4.3 Cyklus so zlúčenými časťami 

4.4 Kombinované formy, ktoré vznikli zlúčením fragmentov častí cyklu 

4.5 Analýza vybraných skladieb 

 

Hodnotenie predmetu 

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

v súlade s učebnými osnovami a cieľmi predmetu. Hodnotenie predmetu Náuka o hudobných 

formách prebieha dvomi hlavnými spôsobmi. Prvým je písomné preskúšanie učiva prostredníctvom 

testu, ktorý väčšinou zahŕňa väčšie množstvo prebraného učiva. Druhou formou je skúšanie ústne. 

Pri ústnom skúšaní sa často od žiaka vyžaduje vysvetlenie menšieho celku. Hodnotenie je 

doplnené o krátke písomky (päťminútovky), ktoré slúžia na rýchle otestovanie žiakov najmä z učiva 

predchádzajúcej hodiny. Ďalšou formou hodnotenia je hodnotenie za žiakom spracované referáty 

a prezentácie z oblasti preberaného učiva - rozvíjanie a realizácia prierezovej témy tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti. 
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5 ČLOVEK A HODNOTY 

5.3 Etická výchova 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby spolu 132 vyučovacích hodín 

Ročník  1.-2. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova 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 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. Pre etickú 

výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj 

sociálnych zručností ( otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie druhých ... ) ako aj 

podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia. 

 

Ciele 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 a nenáboženskej etiky, ukázať im cestu k pochopeniu 

a tolerovaniu správania a názorov spoluobčanov a spolužiakov, 



312 

 

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, nácvikom a prepojením osvojeného správania s každodenným 

životom umožniť žiakom osvojiť si základné postoje a spôsobilosti súvisiace s uvedenými 

hodnotami a normami. 

 

Prehľad výchovno – vzdelávacích stratégií 

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 učebných 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. 

 

Metódy a formy práce  

Účinnosť etickej výchovy vo veľkej miere závisí od špecifického partnerského, priateľského, 

dobroprajného, ale zároveň náročného a dôsledného vzťahu k žiakovi. Na hodine etickej výchovy 

nehodnotíme žiakov známkou. Je vhodné jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu 
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žiakov priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali mať priestor na vyjadrenie svojich pocitov, ako sa 

im hodina páčila a v čom by privítali zmenu. Dosahovanie cieľov sa bude realizovať najmä 

prostredníctvom zážitkových metód, ktoré vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného 

úsudku a zvnútornenie ponúkaných hodnôt. Pri vyučovaní sa budú využívať metódy a techniky 

označované ako cvičenia, aktivity – hra, hranie rolí, scénok, anketové metódy, problémové 

vyučovanie, dramatizácia. Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, 

ktoré súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos 

získaných skúseností do správania sa v reálnom svete. Žiaci počas hodiny sedia v kruhu, aby si 

videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Domáce úlohy sa netýkajú písomného 

vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení orientovaných na požadované správanie. 

Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom 

živote. 

 

Učebné zdroje 

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. 

 

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. 

 

 



314 

 

 

Predmet: Etická výchova 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

 

 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

NÁZOV 

TEMATICKÉHO 

CELKU 

Témy  

 

Orientačný počet  

Hodín 

 

Pojmy 

z obsahového 

štandardu 

 

Výkonový štandard žiakov na optimálnej úrovni 

 

Úvod do 

problematiky 

 

 

 

 

 

 

Komunikácia 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Oboznámenie sa 

s cieľom ETV 

úvod do štúdia etiky 

morálka, mravnosť 

morálka a mravnosť 

dnes 

 

komunikácia 

a komunikačné 

zručnosti 

empatia a asertivita 

v komunikácii 

vyjadrenie 

pozitívnych 

a negatívnych 

pocitov 

riešenie konfliktov, 

počúvanie a vedenie 

dialógu 

Žiak vie definovať ciele etickej výchovy, vysvetliť význam etika, 

základné pojmy, riadiť sa etickými princípmi 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie vysvetliť pojem komunikácia, vyjadriť svoj názor 

a argumentovať ho, pomenovať svoje pocity, riešiť konfliktné situácie, 

počúvať a oceniť druhých, naučiť sa vzájomnej úcte. 
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Dôstojnosť 

a hodnota ľudskej 

osoby 

 

 

 

 

14 

 

hodnota človeka 

poznanie seba 

samého, vlastnej 

identity 

pozitívne 

hodnotenie 

druhých 

spolupatričnosť, 

rodina 

ľudská dôstojnosť 

a náboženská 

etika 

rešpekt a úcta 

k iným rasám,. 

hodnotám, 

handicapovaným 

ľuďom 

prosociálne 

správanie, 

prosociálne vzory v 

médiách  

môj obľúbený 

televízny hrdina 

vplyv médií na 

človeka 

Žiak vie vysvetliť hodnoty človeka, akceptovať a vážiť si druhých, 

rozpoznať svoje silné a slabé stránky, prejaviť druhým láskavosť, 

priateľstvo, akceptovať iné náboženské kultúry a vysvetliť ich znaky, 

prejaviť rešpekt a úctu voči osobám iného svetonázoru, iným rasám 

a etnikám, handicapovaným, pomáhať druhým bez očakávania 

odmeny 
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Etika sexuálneho 

života 

 

 

 

9 

 

etika sexuálneho 

života 

sexuálny život 

a jeho nástrahy 

priateľstvo, 

zamilovanosť, 

umelé prerušenie 

tehotenstva, 

pohlavne prenosné 

choroby, HIV-AIDS 

  

Žiak vie definovať základné pojmy a ciele tematického celku, 

porozumieť sexualite 

 

Druhý ročník  

 

Predmet: Etická výchova 

Vyučovací jazyk: slovenský 

jazyk 

 

 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

 

NÁZOV 

TEMATICKÉHO 

CELKU 

Témy  

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový štandard žiakov na optimálnej úrovni 

 

Úvod do 

problematiky 

 

3 

 

Oboznámenie sa s cieľom ETV 

 

Žiak vie definovať ciele etickej výchovy, vysvetliť význam etika, jeho 

vývoj, základné pojmy, riadiť sa etickými princípmi 
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Dobré vzťahy v 

rodine 

 

 

 

 

 

Život, telesné 

a duševné zdravie 

ako etická hodnota 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

výchova k manželstvu a rodičovstvu 

význam plánovaného rodičovstva 

kultúra rodinných vzťahov, rodinné spoločenstvo 

vzájomná komunikácia v manželstve a rodine, 

výchova detí v rodine 

týranie detí a problém týraného dieťaťa 

Deklarácia práv dieťaťa 

úplná a neúplná rodina 

 

 

 kriminalita a závislosti 

 alkohol a fajčenie 

 telesné a duševné zdravie 

 zdravie ako etický problém 

 základy lekárskej etiky 

 problém lekárskej etiky 

 beseda 

Žiak vie pochopiť význam manželstva, rodičovstva. Naučí sa ako 

vzájomne komunikovať s partnerom a udržiavať kultúru v rámci 

rodinných vzťahov. Oboznámi sa s problematikou týrania detí 

a s jednotlivými článkami Deklarácie práv detí ako jedného z 

prostriedkov ochrany proti týraniu detí. 

 

 

 

 

Žiak sa oboznámi s problematikou kriminality a závislostí najmä 

mladých ľudí. Oboznámi sa s problematikou boja proti týmto 

závislostiam. Rovnako sa venuje aj zdraviu a základom lekárskej 

etiky. V súvislosti s touto tematikou je plánovaná beseda 

s odborníkom na oblasť zdravia 
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Filozofické 

zovšeobecnenie 

etických zásad 

 

 

 

Etika práce 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

poznanie a pravda ako etické hodnoty 

pravda a lož 

mravné aspekty národného uvedomenia 

iniciatíva pri poznávaní vlastného regiónu 

  

 

Žiak si objasní pojmy pravda, lož a základných etických hodnôt 

 

 

PREZENTÁCIA 

PROJEKTU 

 

 

2 

 

etika práce 

kariérne poradenstvo 

etický kódex 

etika a ekonomika 

sebapoznávanie 

 

Žiak vie vysvetliť pojmy etika práce, chápe pojem kariérne 

poradenstvo a etický kódex a súvislosti týchto pojmov s ekonomikou. 

  projekt (realizácia a prezentácia školskej 

odbornej práce)  

Bez ostychu ústne prezentuje pripravenú školskú prácu,. 

Je schopný svoje vlastné poznatky obhájiť a tvorivo myslieť pri 

realizácii samotného jazykového prejavu.   
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5.4 Náboženská výchova 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby  spolu 132 vyučovacích hodín 

Ročník  1.-2. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Náboženská výchova prináša intelektuálne vedomosti o Bohu a človeku ako má 

prehĺbiť vzťah človeka s Bohom.     

 

Ciele predmetu 

Hlavným cieľom je lepšie poznať Boha a milovať ho. K tomuto cieľu sa dostávame cez 

čiastočné ciele poznania seba samých, poznanie hriechu a zla, poznanie odpustenia. 

 

Obsah vzdelávania 

Rozdelenie tém 

1.Hľadanie cesty 

2. Boh v ľudskom svete 

3. Boh v ľudskom svete 

4. Cesta viery 

5. Byť človekom 

6.Na ceste s Ježišom 

7.Na ceste osobností 

8. Boh a človek 

9.Cesta človeka k Bohu       

 

Metódy a formy práce  

Diskusia nad nastolenými problémami a spoločné hľadanie východiska. Približovanie 

sa k problematike cez rôzne obrazové a multimediálne prostriedky. 

 

Učebné zdroje 

Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre prvý a druhý ročník stredných škôl. 
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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. 

 

 

Predmet: Náboženská  výchova 

Vyučovací jazyk: slovenský jazyk 

 

 

1 hodina 

týždenne, spolu 

33 vyučovacích 

hodín 

 

NÁZOV 

TEMATICKÉHO 

CELKU 

Témy  

 

 

Orientačný 

počet  

hodín 

 

Pojmy z obsahového štandardu 

 

Výkonový štandard 

žiakov na optimálnej 

úrovni 

 

 

Hľadanie cesty 

 

 

 

3 

 

 

Naše cesty sa spojili  

 Komunikácia  

 Trojrozmernosť človeka  

 

 

Vytvoriť spoločný obraz 

charakterizujúci našu 

skupinu. Precvičiť 

a osvojiť si základné 

prvky verbálnej 

a neverbálnej 

komunikácie. 

Pomenovať a vysvetliť 

tému. 

 

 

Boh v ľudskom svete 

 

 

 

4 

 

 

 Zmysel života  

 Človek a jeho otázky  

 Človek – bytosť náboženská  

 Reč  

Rozvíjať postoj 

zmysluplného konania 

v živote:  

Zaradiť asociácie 

k symbolu cesta, 

formovať svoj postoj 

k Bohu a blížnemu. 

Precvičiť aktívne 

počúvanie.  

 

 

Cesta viery 

 

 

 

7 

 

 Metafora – reč viery  

 Božie slovo v ľudskom slove  

 Vydať sa na cestu – Abrahám 

 Počúvať Boha  

 Ísť vlastnou cestou  

 Dekalóg – Magna Charta ľudských práv  

 Boh čaká na človeka  

Analyzovať oslovenie 

Bohom a dôveru v Boha. 

Vnímať dekalóg – 

skúmať jeho posolstvo. 

Opísať historické 

pozadie vzniku pojmu 

ľudské právo.  
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Byť človekom 

 

3 

 

 Môj počiatok  

 Dôstojnosť osoby  

 Spravodajské hodnoty  

 

Nakresliť film svojho 

života. Zostaviť 

charakteristiku ľudskej 

osoby. 

Rozobrať mediálnu 

etiku. 

 

 

Na ceste s Ježišom 

 

 

3 

 

 Ježiš Boží syn a syn človeka  

 Ježiš v Evanjeliách  

 Ľudia, ktorí ma oslovili  

  

Vnímať Ježiša ako 

človeka 

Práca zo Sv. Písmom. 

Vytvoriť charakteristiku 

ľudí, ktorí ma oslovili.  

 

 

Na ceste osobností  

 

 

7 

 Na ceste k osobnosti  

 Definícia osobnosti 

 Krištof – pútnik hľadajúci zmysel života  

 Kríž   

 Silnejší ako smrť  

 Cesta do Emauz  

 Obrazy vzkriesenia  

 

Vytvoriť obraz 

osobnosti. Vytvoriť 

propagačný materiál pre 

boj proti závislostiam. 

Zreprodukovať príbeh 

hľadajúceho človeka. 

Spoločne vytvoriť 

krížovú cestu.  

 

 

 

Boh a človek 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 Boh vzťahov  

 Muž a žena – ikona Boha  

 Konflikty vo vzťahoch  

 Znovu nájdený otec  

 

Definovať učenie 

o vzťahoch Trojice. 

Oceniť hodnotu vzťahov 

v rodine. Formovať 

návyk riešenia 

konfliktov. Identifikovať 

sa s márnotratným 

synom z podobenstva. 

 

Cesta človeka k Bohu 

 

 

2  

  

Kto je môj brat, moja sestra  

 Nasledovanie  

 Vy ste soľ zeme  

 Opakovanie   

 

Prejaviť záujem o ľudí, 

s ktorými sa stretávam. 

Hľadať si svoje miesto 

v Cirkvi. Vytvoriť plagát 

svedectva kresťanov.   
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6 ČLOVEK A SVET PRÁCE 

6.3 Zborový spev    

Názov predmetu Zborový spev 

Časový rozsah výučby  spolu 384 vyučovacích hodín 

Ročník  1.- 6. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A, ISCED 5B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Zborový spev je predmet odbornej umeleckej prípravy, v ktorom si žiaci osvojujú 

techniku zborového spevu, vedomosti z dejín zborového spevu, nadobúdajú prehľad 

o zborovej literatúre. Uplatňovaním vedomostí a zručností nadobudnutých na iných 

predmetoch (sluchová analýza, hlasová výchova, sólový spev...) sa stávajú 

plnohodnotnou súčasťou kvalitného zborového telesa a zároveň sa formujú z hľadiska 

didaktického i výchovného. Zborový spev rozvíja schopnosť žiakov podávať umelecký 

výkon vo viacčlennom umeleckom telese, rozvíja ich nielen ako interpretov, ale aj ako 

poslucháčov. Účinkovanie žiakov v zbore priamo a pozitívne ovplyvňuje ich sociálne 

cítenie, učí ich navzájom sa podporovať, pomáhať si a tolerovať sa. Zborovou praxou 

si žiaci upevňujú svoje intonačné a rytmické  schopnosti, rozvíjajú harmonické cítenie a 

chápanie funkcií jednotlivých hlasov v oblasti hudby homofónnej i polyfónnej. Sú 

vedení k syntéze jednotlivých zložiek hudby a pomocou vlastného hlasu sa stávajú 

oživovateľmi hudobného diela. Z hľadiska výchovného, zborový spev vedie žiakov 

k vnútornej aj vonkajšej disciplíne, pôsobí pri formovaní spoločenského vedomia 

a národného povedomia. Zároveň dáva možnosť kvalitnej reprezentácie školy 

verejnými vystúpeniami, čím podporuje umelecký rast každého študenta bez ohľadu na 

študijný odbor. 

 

Cieľ predmetu 

Cieľom predmetu zborový spev je naučiť žiakov základom techniky zborového spevu 

a práce v speváckom zbore a zoznámiť žiakov v praxi so zborovou tvorbou. 

V predmete zborový spev si poslucháči  osvojujú tieto základné vedomosti a zručnosti: 

dýchanie pri speve, správne tvorenie speváckeho tónu 

správne vedenie spevného hlasu a jeho dynamické stvárnenie 

vyrovnávanie hlasových registrov z hľadiska rozsahu, farby a dynamiky 

správnu a pohotovú reakciu na dirigentské gesto 
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bezpečnú intonačnú orientáciu v horizontálnom i vertikálnom chápaní svojho 

speváckeho partu  

čítanie z nôt 

základná orientácia pri vystupovaní počas verejných hudobných produkcií. 

 

Obsah vzdelávania 

Po obsahovej stránke je ťažisko zamerané na štúdium nového vokálneho, prípadne 

vokálno-inštrumentálneho materiálu v rámci ktorého žiak aplikuje zručnosti získané 

počas štúdia iných predmetov napr. sluchovej analýzy (ladenie, rozlišovanie intervalov, 

spievanie z listu), dejín hudby (praktický dotyk s konkrétnym autorom a jeho dielom 

pomocou interpretácie), slovenského jazyka (porozumenie hudobnému textu), cudzích 

jazykov (spievanie v iných rečiach), pohybovej - telesnej výchovy (tanečné 

choreografie počas interpretácie skladby)...  

Repertoár zboru, teda jeho tematické rozčlenenie je rôznorodé a zohľadňuje viaceré 

kritériá:  

vychádza z kvalitatívnej úrovne zborového telesa a je prispôsobený reálnemu stavu. 

obsahuje účelové - príležitostné  skladby vhodné na rôzne účely (reprezentáciu školy, 

vianočné obdobie...)  

obsahuje skladby rôznych historických štýlových období a rôznych súčasných žánrov 

(jazz,  spirituál, ľudová pieseň, pop atď.) 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov 

1.- 6. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 1.-3. a 5. ročník 66 hodín ročne, 4. a 6. ročník 60 hodín 

ročne) 

Úvod do zborového spevu 

2. Stredoveká vokálna hudba (najstaršie pamiatky jednohlasnej slovenskej duchovnej 

piesne, počiatky viachlasu) 

3. Skladby klasickej vokálnej polyfónie ( počiatky, nizozemská škola, vrcholné obdobie, 

polychória) 

4. Barok ( C. Monteverdi, A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel) 

5. Klasicizmus (J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven, A. Zimmermann, A. Budinský) 

 6. Skladby svetovej zborovej literatúry z obdobia romantizmu a 20. a 21. storočia 

 7.  Skladby slovenskej zborovej literatúry 

 

Požiadavky na výstup 
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Komisionálna skúška 

1. polrok: Predvedenie dvoch vokálnych skladieb odlišných štýlových období 

2. polrok: Predvedenie dvoch vokálnych skladieb odlišných štýlových období 

Ovládanie zborového repertoáru, schopnosť interpretácie svojho hlasu aj individuálne 

vrátane dynamiky a agogiky. Absolvovanie spoločných verejných vystúpení. 

 

Metódy a formy práce  

Výučba predmetu zborový spev prebieha formou spoločných nácvikov - skúšok, ktoré 

doplnené tzv. delenými skúškami po hlasoch. Na skúškach sa popri používaní 

štandardných metód kognitívneho charakteru (vysvetľovanie, práca s notovým 

materiálom, jeho  analýza a pod.), kladie do popredia najmä praktický nácvik. Prebieha 

formou predhrávania, resp. predspievania jednotlivých hlasov dirigentom a následného 

opakovania jednou, alebo viacerými hlasovými skupinami.  Ukážky gesta sú 

neoddeliteľnou súčasťou každej vyučovacej hodiny. Organizačné formy sú uplatňované 

v závislosti od výchovno-vzdelávacieho cieľa konkrétneho nácviku. Ťažisko foriem 

a metód vzdelávania je presunuté z teoretického vyučovania na vyučovanie praktické 

realizované prostredníctvom rôznych tvorivých cvičení. 

 

Učebné zdroje 

Učebnými zdrojmi v predmete zborový spev sú samotné partitúry vokálnych, príp. 

vokálno-inštrumentálnych diel rôznych štýlových období a žánrov.   

 

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. 

Uskutočňuje sa na základe: 

 - hodnotenia pravidelnej prípravy študenta na skúšku zboru 

 - plnenia učebného plánu  

 - pravidelnej dochádzky 

 - komisionálnej skúšky 
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6.4 Umelecká prax interná 

Názov predmetu Umelecká prax interná 

Časový rozsah výučby  spolu 192 vyučovacích hodín 

Ročník  1.- 6. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A, ISCED 5B 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Umelecká prax je neoddeliteľnou súčasťou predmetu odbornej umeleckej prípravy, 

ktorého cieľom je naučiť žiaka základom koncentrácie na umelecký výkon a zvládaniu 

stresujúcich vplyvov pred obecenstvom. Štruktúra obecenstva je daná vnútorným 

členením školy na pedagógov a žiakov toho oddelenia, ktorý predmet „umelecká prax 

interná“ (1.až 4.roč.) práve absolvujú. Vzdelávanie žiakov prebieha súčasne v dvoch 

rovinách: 

a) žiak podáva umelecký výkon primeraného repertoáru podľa predmetu a ročníka 

svojho štúdia 

b) žiak tvorí obecenstvo a učí sa hodnotiť na základe sústredeného vnímania 

umeleckých výkonov. Každý žiak má povinnosť minimálne raz polročne predviesť 

umelecký výkon pred obecenstvom oddelenia, v ktorom študuje. Okrem toho pracuje 

na hodinách predmetu umelecká prax svojho oddelenia a zúčastňuje sa hodnotenia 

výkonov so svojím pedagógom hlavného odborného predmetu. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom predmetu je naučiť žiaka koncentrácii na umelecké výkony a zvládanie 

stresujúcich situácií pri skúškach a koncertných vystúpeniach. Okrem toho sa má žiak 

naučiť odborne hodnotiť koncertné výkony pod vedením pedagóga odborného 

predmetu. 

 

 

Obsah vzdelávania 

Obsah vzdelávania korešponduje s obsahom učiva v hlavnom odbore štúdia, rozvíja 

tvorivú osobnosť a talent žiaka v umeleckom prejave, jeho hudobno – výrazové 

schopnosti, správne interpretačné návyky, aby sa vedel správne orientovať vo 

všetkých štýlových oblastiach. Dôkladnou prípravou v týchto zložkách nadobudne žiak 

kvalitnú úroveň pre interpretačnú a pedagogickú prax. 
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Rozdelenie obsahu do ročníkov 

1. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

1. Úvod do štúdia internej umeleckej produkcie 

2. Koncentrácia na umelecký výkon 

3. Zvládanie stresujúcich vplyvov pred obecenstvom 

4. Sústredené vnímanie umeleckých výkonov žiakov rovnakého študijného zamerania 

5. Primerané odborné hodnotenie svojho umeleckého výkonu 

2. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

1. Úvod do štúdia internej umeleckej produkcie v 2. ročníku 

2. Koncentrácia na umelecký výkon 

3. Zvládanie stresujúcich vplyvov pred obecenstvom 

4. Sústredené vnímanie umeleckých výkonov žiakov rovnakého študijného zamerania 

5. Primerané odborné hodnotenie svojho umeleckého výkonu 

3. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

1. Úvod do štúdia internej umeleckej produkcie v 3. ročníku 

2. Koncentrácia na umelecký výkon 

3. Zvládanie stresujúcich vplyvov pred obecenstvom 

4. Sústredené vnímanie umeleckých výkonov žiakov rovnakého študijného zamerania 

5. Primerané odborné hodnotenie svojho umeleckého výkonu 

4. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 30 hodín) 

1. Úvod do štúdia internej umeleckej produkcie v 4. ročníku 

2. Koncentrácia na umelecký výkon 

3. Zvládanie stresujúcich vplyvov pred obecenstvom 

4. Sústredené vnímanie umeleckých výkonov žiakov rovnakého študijného zamerania 

5. Primerané odborné hodnotenie svojho umeleckého výkonu 

 

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. 
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6.5 Umelecká prax verejná 

Názov predmetu Umelecká prax verejná 

Časový rozsah výučby  spolu 126 vyučovacích hodín 

Ročník  5.- 6. 

Stupeň vzdelania  ISCED 5B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Umelecká prax je predmet špeciálnej odbornej prípravy, ktorý prináša rozvoj žiakov v 

5. a v 6. ročníku štúdia na úrovni vyššieho odborného vzdelania. Vyžaduje schopnosti 

syntetizovať vedomosti z odborných predmetov tak, aby po cielenej príprave z hľadiska 

umeleckej prípravy, psychohygieny pred verejným vystúpením a počas neho bol žiak 

schopný podať profesionálne akceptovateľný umelecký výkon. Repertoár je zásadne 

svojimi nárokmi na úrovni svetových pódií a obecenstvo je plne verejné, bez 

obmedzení. Naučiť sa zvládať stresujúce vplyvy pred obecenstvom, pri nahrávaní na 

elektronické nosiče, pri výrobe televízneho, alebo video záznamu a podobne. Ďalej 

naučiť sa hodnotiť na základe sústredeného vnímania umeleckých výkonov žiakov 

rôzneho študijného zamerania. Vedieť zodpovedne sa pripraviť na verejný 

absolventský výkon v súlade s požiadavkami profilu absolventa. Vzdelávanie žiakov 

plynie súčasne v dvoch rovinách: 

a) žiak, ktorý podáva umelecký výkon primeraného repertoáru ročníka svojho štúdia 

b) žiaci, ktorí čiastočne tvoria obecenstvo a zdokonaľujú svoje schopnosti hodnotenia 

nazáklade sústredeného vnímania výkonov. Každý žiak 5. a 6. ročníka má povinnosť 

navštevovať verejné produkcie školy a absolvovať verejne. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom predmetu je v súlade s nárokmi vyššieho odborného vzdelania naučiť 

psychicky sa pripraviť a koncentrovať na umelecký výkon. 

 

Obsah vzdelávania 

Obsah vzdelávania korešponduje s obsahom učiva v hlavnom odbore štúdia, rozvíja 

tvorivú osobnosť a talent žiaka v umeleckom prejave, jeho hudobno – výrazové 

schopnosti, správne interpretačné návyky, aby sa vedel správne orientovať vo 

všetkých štýlových oblastiach. Dôkladnou prípravou v týchto zložkách nadobudne žiak 

kvalitnú úroveň pre interpretačnú a pedagogickú prax. 
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Rozdelenie obsahu do ročníkov 

5. ročník 

( 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ) 

1. Naučiť sa z hľadiska psychohygieny pripraviť sa na umelecký výkon 

2. Koncentrovať sa na umelecký výkon 

3. Zvládať stresujúce vplyvy pred obecenstvom, v nahrávacom štúdiu 

4. Sústredene vnímať umelecké výkony žiakov rôzneho študijného zamerania 

5. Vedieť primerane odborne hodnotiť svoj umelecký výkon a umelecký výkon ako taký 

6. ročník 

( 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín ) 

1. Naučiť sa z hľadiska psychohygieny pripraviť sa na umelecký výkon 

2. Koncentrovať sa na umelecký výkon 

3. Zvládať stresujúce vplyvy pred obecenstvom, v nahrávacom štúdiu 

4. Sústredene vnímať umelecké výkony žiakov rôzneho študijného zamerania 

5. Vedieť primerane odborne hodnotiť svoj umelecký výkon a umelecký výkon ako taký 

 

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. 

 

7 UMENIE A KULTÚRA 

7.3 Tanec v súbore 

Názov predmetu Tanec v súbore 

Časový rozsah výučby  spolu 195 vyučovacích hodín 

Ročník  1.- 6. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A, ISCED 5B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Tanec v súbore je predmet  umelecko-pedagogickej prípravy žiakov odborov hudobno-

dramatického a spevu, v kompaktnej snahe pripraviť ich na javiskovú interpretáciu, 

show programy, vystúpenia a reprezentáciu školy na festivaloch a súťažiach. 

Zameraná na základy tradičnej techniky akademického tanca- klasického baletu. 
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Vysoko štylizovaná forma pohybu založená na vytočení dolných končatín "en dehors". 

Dokonalá forma pohybov klasického tanca vyžaduje telesné dispozície, najmä vhodnú 

stavbu panvových kĺbov a dolných končatín, pretože správne volené cvičenia tieto 

dispozície do určitej miery rozvíjajú, ich zvládnutie je užitočné aj pre menej 

disponovaných žiakov. Vyučovacia hodina kladie veľké nároky na sústredenie a 

disciplínu žiakov, pretože len intenzívna a uvedomelá realizácia všetkých cvikov môže 

priniesť dobré výsledky. Základným cieľom vyučovania klasického tanca, respektíve 

jeho základov je cvičenie na zemi, pri tyči : exercise a la barre, cvičenie vo voľnom 

priestore : exercise au milieu, adagio, allegro. Tieto cvičenia obsahujú od 

elementárnych začiatkov všetky pohyby rozvíjajúce správne držanie tela, postavenie, 

svalovú silu, pružnosť, koordináciu, rovnováhu, vytrvalosť. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom predmetu – tanec v súbore je: 

Mechanizmus tanca, javiskový súlad( kolektívny aj individuálny) 

Kroky, ľahkosť a nápaditosť, ich spájanie sa v kompaktné mini celky i samostatné 

performance, nadobudnúť javiskovú prezentáciu, suverenitu, 

Rovnováhu a istotu, rýchlost, presnosť, kontrast pohybov- tomu hovoríme 

mechanizmus tanca. 

Spojenie tohto postupne nadobudnutého „ mechanizmu tanca“ s javiskovou 

prezentáciou, či hudobnou, mimickou , alebo dramatickou zložkou. Veľkým cieľom je 

tieto všetky zložky ovládať rozumom, cit a výraz im prepožičiavajú silu. Len tak možno 

zatriasť dušou diváka a zaujať, v takom prípade obdivujeme človeka, ktorý v nás Mirčo 

prebúdza, dojíma, emočne oslovuje. 

- zvládnutie základných póz scénického tanca : pozície nôh, pozície rúk 

- zameranie sa na koordináciu pohybu a súlad nôh, rúk, hlavy 

- exercise v priestore, na zemi, v stoji, diagonále, v kruhu 

- rytmika, súlad s hudbou, stotožnenie sa s ňou 

- zvládnutie základných krokov v jednotlivých väzbách, variaciách,  

s možnosťou ich využitia pre koncertnú prax 

- variácie na iné hudobné doprovody: jazz, moderná, muzikál, národné hudby, etno,  

latina 

 

Obsah vzdelávania 

Po obsahovej stránke je ťažisko zamerané na zvládnutie základov moderného, 

scénického tanca,   jazzových, moderných i folklórnych mutácií. Ich absorbovanie, 

zautomatizovanie základných tanečných nácvikov a zužitkovanie v samostatnom 
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repertoári. Súlad pohybu, priestoru, s ostatnými zložkami hudobno- dramatického 

umenia. Jeho kompaktnosť v priestore v samostatných hudobno-tanečných vetách 

kultúrnej oblasti, s dôrazom na posilnenie pohybovej a priestorovej slobody pri 

realizácii koncertných prednesov , tanečný repertoár vnímaný vo všeobecnosti aj 

v abstraktnej rovine, rovine symbolov, ktoré slovami ťažko vyjadriť. Tanec 

sprostredkujúci určitú náladu, emócie, vzťahy, isté pocity. Tanec je jedným 

z najefektívnejších prostriedkov komunikácie. 

Rozdelenie obsahu do ročníkov 

( všetci členovia súboru, t.j. 1.-4.ročník) 

( 2 hod. týždenne, spolu 66 hodín) 

a/ zvládnutie držania tela 

b/ začiatočné návyky tanečnej koordinácie 

c/ základné exercise valčík, polka, mazurka a polonéza 

d/ základný pohybový stereotyp tanečných štýlov  

e/ samostatná choreografia 

f/ kontaktná improvizácia 

g/ základná tanečná štruktúra folklórneho tanca 

h/ krátka tanečná jazzová etuda 

i/ základná rytmizácia tanečných motívov  

 

Požiadavky na výstup  

Komisionálna skúška: 

1. ročník  ( všetci členovia súboru) 

1. polrok:  

 - príprava fragmentu choreografie v štýle moderného tanca 

2. polrok:  

- prezentácia choreografie v štýle moderného tanca 

2. ročník  ( všetci členovia súboru) 

1.polrok : 

- zvládnutie tréningu pri tyči a v priestore- technika moderného a scénického tanca 

- ucelené väzby- scénický tanec v trvaní 2 minút- pomalá a rýchla  

2.polrok :   

-  exercise v priestore na živý hudobný doprovod 

- 2 choreografie- scénický tanec  

- prezentácia na internom koncerte 

3. ročník ( všetci členovia súboru) 

- 1. polrok 
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- tréning- moderný charakterový tanec, príprava úryvkov- show dance 

- 2. polrok 

- prezentácia uceleného celku show dance  a divadelná forma  

- 20 minútový blok- skĺbenie tanca, javiskového pohybu, herectva a spevu 

4. ročník (všetci členovia súboru) 

- 1. polrok 

- ovládanie tréningu v rôznych štýloch: moderný, hip- hop, show, scénika, módny tanec 

- príprava muzikálu- kabaretu 

- 2. polrok 

- prezentácia predstavenia – hudobno- tanečného muzikálu s dialógom 

 

Metódy a formy práce  

Vyučovanie základov tanca a pohybových návykov sa nesmie robiť mechanicky a bez 

vnútorného napätia, preto si vyžaduje veľmi citlivý hudobný doprovod a zvlášť pre 

študentov s hlavným predmetom - spev. Veľmi úzkou spoluprácou pedagóga 

korepetítorom vedieme žiakov k vnímaniu hudby a schopnosti vyjadrovať jej obsah 

adekvátnym pohybom. Hudobný sprievod zodpovedá preberaným prvkom, krokom, 

skokom a tanečným väzbám. Pre budovanie kompaktnosti ostatných tanečných štýlov 

pre koncertnú prax, taktiež volíme dôsledný výber dopresádzajúcej hudby, či už 

reprodukovanej, alebo v sprievode korepetítora. Organizačné formy sú uplatňované v 

závislosti od výchovno-vzdelávacieho cieľa konkrétnej hodiny, najčastejšie ide o 

zmiešaný typ vyučovacej hodiny. 

 

Učebné zdroje 

Vhodná voľba hudobného sprievodu, ako reprodukovaného, tak korepetície. 

Najvhodnejšie pre rozvoj návykov scénického, moderného    tanca sú známe úryvky 

filmovom hudby, operných, muzikálových, národných hudieb , súčasná moderná 

hudobná scéna. Viď: učebné zdroje klasického tanca, moderného tanca a ľudového 

tanca 

 

Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie predmetu prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a v súlade s učebnými plánmi a cieľmi 

predmetu. 
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7.2 Estetika umenia 

 

Názov predmetu Estetika umenia 

Časový rozsah výučby  spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  5. 

Stupeň vzdelania  ISCED 5B 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Estetika umenia 

Časový rozsah výučby  spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  6. 

Stupeň vzdelania  ISCED 5B 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Estetika je predmet odbornej umeleckej a pedagogicko-umeleckej prípravy, ktorý na 

vyššej odbornej úrovni syntetizuje a rozvíja vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov 

nadobudnuté štúdiom odborných umeleckých a teoretických predmetov v 1. - 4. 

ročníku štúdia. Žiaci počas štúdia spoznávajú význam štúdia estetiky pre ich umeleckú 

a umelecko-pedagogickú činnosť, špecifiká estetických teórií (od staroveku po 

súčasnosť), čo vedie k vytvoreniu individuálneho systému estetických názorov, hodnôt 

a kritérií a k vytvoreniu vlastného estetického ideálu. 

Významným cieľom predmetu je viesť žiakov k samostatnému vytváraniu tvorivých 

umelecko-estetických názorov a k schopnosti vyjadriť ich vytvorením vlastných 

úsudkov a originálnej koncepcie v umeleckej interpretácii. Mimoriadne dôležitá je 

motivačná funkcia predmetu pri tvorbe vedeckými zásadami podložených vlastných 

názorov, v oblasti interpretácie, metodiky a didaktiky hlavného predmetu so zvláštnym 

zreteľom na kreativitu a aktuálne trendy umeleckého myslenia. Cieľom predmetu v 

praktickej časti je naučiť žiaka odborne štylizovať základné estetické súdy, pracovať s 

odbornou literatúrou a rozvíjať jeho schopnosť odborného písomného a ústneho 

prejavu, samostatne a tvorivo pracovať s poznatkami o jednotlivých umeleckých 

štýloch, epochách, esteticko-filozofickom myslení, kultúrnych dejinách, dejinách 

umeleckých štýlov, v oblasti hudobného umenia a ostatných umeleckých druhov. Preto 

na predmet estetika priamo naväzuje predmet estetický seminár, kde pedagóg na 

základe vedomostí, schopností a zručností získaných v predmete estetika vedie žiakov 
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k tvorbe vlastných umelecko-estetických súdov, k napísaniu samostatnej záverečnej 

písomnej práce a v priebehu konzultácií ich učí pracovať s odbornou literatúrou, 

hudobným materiálom, diskografiou a profesionálnou ponukou elektronických médií a 

umeleckého manažmentu. 

 

Ciele predmetu 

Ciele predmetu sa pertraktujú v teoretickej a praktickej rovine. V teoretickej časti žiaci 

spoznávajú význam štúdia estetiky pre svoju umeleckú a pedagogicko-umeleckú 

činnosť, spoznávajú špecifiká estetických teórií (od staroveku po súčasnosť) a 

vytvárajú si vlastné estetické názory. Cieľom predmetu v praktickej časti je naučiť žiaka 

odborne štylizovať základné estetické súdy, pracovať s odbornou literatúrou a rozvíjať 

jeho schopnosť odborného písomného a ústneho prejavu, samostatne a tvorivo 

pracovať s poznatkami o jednotlivých umeleckých štýloch, epochách, esteticko-

filozofickom myslení, kultúrnych dejinách, dejinách umeleckých štýlov, v oblasti 

hudobného umenia a ostatných umeleckých druhov. 

 

Obsah vzdelávania 

Obsahom a základnou metódou k získaniu týchto atribútov je poznávanie, analýza 

a interpretačné stvárnenie hudobných diel z notového alebo zvukového záznamu. 

V rámci interdisciplinárnych súvislostí a vedeckých cieľov predmetu je dôležité naučiť 

žiakov myslieť a pracovať s artefaktmi hudobného umenia v kontexte všeobecnej 

umeleckej kultúry doby ako celku. 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov 

 

5. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

 

1. Úvod do estetiky 

1.1 Význam a cieľ štúdia estetiky 

1.3 Predmet estetiky 

1.4 Pôvod a vedeckosť estetiky 

1.5 Hlavné smery estetiky (filozofická, psychologická, sociologická, porovnávajúca, 

morfologická estetika) 

 

2. Antická estetika 

2.1 Úvod do filozofickej estetiky staroveku 
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2.2 Pythagoras 

2.3 Sokrates a sofisti 

2.4 Platón 

2.5 Od Aristotela k Plotinovi 

2.6 Zhrnutie gréckej estetiky 

 

3. Stredoveká estetika 

3.1 Gregoriánsky chorál ako prejav estetiky umenia v stredoveku 

3.2 Ars antiqua a jej estetické kritériá 

3.3 Musica reservata – vnímanie hudby 

 

4. Renesančná estetika 

4.1 Hlavné štýlové znaky umeleckého myslenia v renesancii 

4.1 Ars nova – začiatky novovekej estetiky hudby 

4.2 Estetické názory rozvinutej renesancie 

4.3 Osobnosť umelca, teória zrkadla a závoja 

4.3 Opozícia Florentskej Cameraty (príprava štýlovej premeny) 

 

6. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 30 hodín) 

 

1. Estetika baroka 

1.1 Hlavné štýlové znaky umeleckého myslenia v baroku 

1.2 Znakovosť barokovej reči (sémantika, symbolika, alegória, napodobňovanie) 

1.3 Vývoj estetiky hudobných druhov baroka 

1.4 Estetika Gluckovej opernej reformy (štýlová premena) 

 

2. Estetika klasicizmu 

2.1 Hlavné štýlové znaky umeleckého myslenia v klasicizme 

2.2 Estetika osvietenstva 

2.3 Vývoj estetiky hudobných druhov klasicizmu 

 

3. Estetika romantizmus 

3.1 Hlavné štýlové znaky umeleckého myslenia v romantizme 

3.2 Estetické názory v nemeckej klasickej filozofii 

3.3 Estetika absolútnej a programovej hudby 

3.4 Zvukový ideál romantizmu 
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4. Estetika umeleckých štýlov 20. a 21. storočia 

4.1 Kodifikácia národných hudobných kultúr 

4.2 Hlavné štýlové znaky umeleckého myslenia od impresionizmu až po minimalizmus 

4.3 Zmeny estetického zvukového ideálu 

4.4 Elektronická hudba a hudobné médiá 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Primárne je pri výučbe predmetu estetika umenia 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 estetiky 

umenia 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 analytických 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  
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- 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  

- Exkurzia  

 

Učebné zdroje 

     Medzi učebné zdroje predmetu estetický seminár 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 estetického seminára: 

  

Študijný materiál a učebnice: 

ALPATOV, V. M. 1976. Dejiny umenia 1. Bratislava : Tatran, 1976. 247 s.  

ALPATOV, V. M. 1977. Dejiny umenia 2. Bratislava : Tatran, 1977. 200 s.  

ALPATOV, V. M. 1978. Dejiny umenia 3. Bratislava : Tatran, 1978. 233 s.  

ALPATOV, V. M. 1978. Dejiny umenia 4. Bratislava : Tatran, 1978. 176 s.  

PIJOAN, J. 1998. Dejiny umenia 1. Bratislava : Ikar, 1998. 335 s. ISBN 80-7118-629-5 

PIJOAN, J. 1998. Dejiny umenia 2. Bratislava : Ikar, 1998. 334 s. ISBN 80-7118-654-6 

PIJOAN, J. 1998. Dejiny umenia 3. Bratislava : Ikar, 1998. 334 s. ISBN 80-7118-655-4 

PIJOAN, J. 1999. Dejiny umenia 4. Bratislava : Ikar, 1999. 334 s. ISBN 80-7118-713-5 

PIJOAN, J. 1999. Dejiny umenia 5. Bratislava : Ikar, 1999. 318 s. ISBN 80-7118-714-3 

PIJOAN, J. 1999. Dejiny umenia 6. Bratislava : Ikar, 1999. 348 s. ISBN 80-7118-715-1 

PIJOAN, J. 1999. Dejiny umenia 7. Bratislava : Ikar, 1999. 351 s. ISBN 80-7118-793-3 

 

Odborná literatúra: 

a pod. 

Didaktická technika 

Dataprojektor, DVD prehrávač, CD prehrávač, keramická tabuľa, magnetická 

tabuľa, notebook, televízor. 
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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.).  

  

 

Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie predmetu prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a v súlade s učebnými plánmi a cieľmi 

predmetu. 

 

7.3 Korepetície a štúdium programu  

Názov predmetu Korepetície a štúdium programu 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 195 vyučovacích 

hodín 

Kód a názov študijného odboru 8228 Q Spev, 8226 Q, 8229 Q 05, 8229 Q 

O6, 8227 Q pre 1 – 6.ročník 

Stupeň vzdelania  ISCED 3A, ISCED 5B 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu  
 
Korepetícia a štúdium programu je predmet odbornej umeleckej a pedagogicko- 
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umeleckej prípravy, ktorý je úzko spojený s hlavným odborom štúdia. Cieľ činností je  
 
diferencovaný pre jednotlivé ročníky. Spočíva v naštudovaní solfegií, vokalíz, piesní  
 
rôzneho štýlového obdobia, árií. Látka ročného plánu sa zhoduje s látkou ročného  
 
plánu hlavného odboru štúdia.  
 

Ciele predmetu  
 
Hlavným cieľom predmetu je naučiť žiaka učiť sa a vybudovať si systém pre  
 
štúdium spamäti. Zvládnutie základov klavírnej spolupráce. Prehlbovanie intonačnej a  
 
rytmickej presnosti. Dôraz na štúdium spamäti. Vypestovať v žiakovi cit pre rozdiel  
 
medzi interpretáciou ľudovej a umelej piesne. 
 

Obsah vzdelávania  
 
Obsah a organizácia výučby sa skladá z nácviku solfegií, piesní alebo árií, ktoré  
 
sa spevácko-technicky naštudovali na hodinách hlavného predmetu. Pri nácviku látky  
 
sa zdôrazňuje hlavne samostatná domáca príprava intonačnej a rytmickej zložky.  
 
Náplň vyučovacích hodín zodpovedá podmienkam plánu hlavného predmetu a  
 
operného herectva. 
 
 

Rozdelenie obsahu do ročníkov  
 
1.ročník 
 
(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)  
 
Štúdium ľudových piesní, vokálnych techník z domácej a svetovej tvorby. Pri nácviku  
 
sa kladie dôraz na čistú intonáciu a správny rytmus. 
 
2. ročník  
 
(1hodina týždenne, spolu 33 hodín) 
 
Štúdium vokálnych techník, ľudových a umelých piesní z domácej a svetovej tvorby. Pri  
 
nácviku sa kladie dôraz na čistú intonáciu a správny rytmus.  
 
3.ročník 
 
Štúdium vokálnych techník, árie antiche, ľudových a umelých piesní z domácej  
 
a svetovej tvorby. Pri nácviku sa kladie dôraz na čistú intonáciu a správny rytmus, 
 
pochopiť výrazové prostriedky používané v starých áriách. 
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Štúdium  
 
4. ročník 
 
(1 hodina týždenne, spolu 30 hodín)  
 
Štúdium ľudových, umelých piesní z domácej a svetovej tvorby, árie antiche, operné  
 
árie. Pri nácviku sa kladie dôraz na rytmus, intonáciu, prednes a štýlovosť prevedenia. 
 
 5. ročník  
 
(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)  
 
Žiak sa na vyššej odbornej úrovni sústreďuje na samostatné štúdium piesňových  
 
cyklov, náročných operných a oratoriálnych árií. 
 
 6. ročník 
 
 (1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)  
 
Žiak sa na vyššej odbornej úrovni sústreďuje na samostatné štúdium piesňových  
 
cyklov, náročných operných a oratoriálnych árií a na dokonalú prípravu interpretačnej  
 
zložky absolventského koncertného výkonu. Náročné piesne zo svetovej literatúry,  
 
závažné piesňové cykly so zvláštnym prihliadnutím k súčasnej tvorbe, operné, oratórne  
 
a kantátové árie, operné úlohy. 
 

Požiadavky na výstup 

1. ročník (1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

 

1. polrok: Interpretácia jednej hudobnej skladby z podľa výberu pedagóga, skladba sa 

môže zhodovať s repertoárom skúšky hlavného odboru 

2. polrok: Interpretácia jednej hudobnej skladby z podľa výberu pedagóga, skladba sa 

môže zhodovať s repertoárom skúšky hlavného odboru 

 

2. ročník (1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

 

1. polrok: Interpretácia jednej hudobnej skladby z podľa výberu pedagóga, skladba sa 

môže zhodovať s repertoárom skúšky hlavného odboru 

2. polrok: Interpretácia jednej hudobnej skladby z podľa výberu pedagóga, skladba sa 

môže zhodovať s repertoárom skúšky hlavného odboru 
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3. ročník (1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

1. polrok: Interpretácia jednej hudobnej skladby z podľa výberu pedagóga, skladba sa 

môže zhodovať s repertoárom skúšky hlavného odboru 

2. polrok: Interpretácia jednej hudobnej skladby z podľa výberu pedagóga, skladba sa 

môže zhodovať s repertoárom skúšky hlavného odboru 

 

 

4. ročník(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

1. polrok: Interpretácia jednej hudobnej skladby z podľa výberu pedagóga, skladba sa 

môže zhodovať s repertoárom skúšky hlavného odboru 

2. polrok: Interpretácia jednej hudobnej skladby z podľa výberu pedagóga, skladba sa 

môže zhodovať s repertoárom skúšky hlavného odboru 

 

5. ročník (1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

1. polrok: Interpretácia jednej hudobnej skladby z podľa výberu pedagóga, skladba sa 

môže zhodovať s repertoárom skúšky hlavného odboru 

2. polrok: Interpretácia jednej hudobnej skladby z podľa výberu pedagóga, skladba sa 

môže zhodovať s repertoárom skúšky hlavného odboru 

 

6. ročník (1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

1. polrok: Interpretácia jednej hudobnej skladby z podľa výberu pedagóga, skladba sa 

môže zhodovať s repertoárom skúšky hlavného odboru 

2. polrok: Interpretácia jednej hudobnej skladby z podľa výberu pedagóga, skladba sa 

môže zhodovať s repertoárom skúšky hlavného odboru 

 

 

8 PRIEREZOVÉ TÉMY 

8.3 Estetický seminár 

Názov predmetu Estetický seminár 

Časový rozsah výučby  spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  5. 

Stupeň vzdelania  ISCED 5B 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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Charakteristika predmetu 

Predmet estetický seminár je predmet odbornej umelecko-teoretickej 

a umelecko-pedagogickej prípravy, ktorý na vyššej odbornej úrovni syntetizuje a 

rozvíja vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov, nadobúdaných v odborných 

umeleckých,  umelecko-pedagogických a umelecko-teoretických predmetoch. 

Základnou metódou k získaniu týchto atribútov je poznávanie, analýza a 

interpretačné stvárnenie hudobných diel z notového alebo zvukového záznamu. V 

rámci interdisciplinárnych súvislostí predmetu je dôležité naučiť žiakov myslieť a 

pracovať s artefaktmi hudobného umenia v kontexte všeobecnej umeleckej kultúry 

doby ako celku.  

 

Ciele predmetu 

Predmet estetický seminár si kladie za úlohu predovšetkým ciele týkajúce sa 

praktickej analýzy a interpretácie umeleckých diel (najmä hudobného umenia) so 

zreteľom na dobový kontext a všeobecné estetické hodnoty jednotlivých umeleckých 

období. Jeho cieľom je:  

- naučiť žiaka odborne štylizovať základné estetické súdy;  

- pracovať s odbornou literatúrou;  

- rozvíjať schopnosť odborného písomného a ústneho prejavu;  

- samostatne a tvorivo pracovať s poznatkami o kultúrnych dejinách, o jednotlivých 

  umeleckých štýloch, epochách, o esteticko-filozofickom myslení.  

 

Obsah vzdelávania 

Prostredníctvom riadenej odbornej diskusie si žiak  vytvára individuálny 

systém estetických názorov, hodnôt a kritérií. Vytvára si vlastný estetický ideál pre 

svoju umeleckú a umelecko-pedagogickú činnosť. 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov 

5. ročník  

( 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín )  

 Riadená odborná diskusia na prebrané témy v predmete estetika  

 Antická estetika 

 Stredoveká estetika 

 Renesančná estetika 

 Estetika baroka 

 Estetika klasicizmu 

 Estetika romantizmu 
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 Estetika umeleckých štýlov 20. a 21. storočia 

 Projekty absolventskej písomnej práce  

 

Požiadavky na výstup 

Požiadavky na výstup sú súčasťou učebných osnov predmetu (viď nižšie). 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Primárne je pri výučbe predmetu estetický seminár 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 

estetického seminára 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 analytických 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  
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- 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  

- Exkurzia  

 

Učebné zdroje 

     Medzi učebné zdroje predmetu estetický seminár 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 estetického seminára: 

  

Študijný materiál a učebnice: 

ALPATOV, V. M. 1976. Dejiny umenia 1. Bratislava : Tatran, 1976. 247 s.  

ALPATOV, V. M. 1977. Dejiny umenia 2. Bratislava : Tatran, 1977. 200 s.  

ALPATOV, V. M. 1978. Dejiny umenia 3. Bratislava : Tatran, 1978. 233 s.  

ALPATOV, V. M. 1978. Dejiny umenia 4. Bratislava : Tatran, 1978. 176 s.  

PIJOAN, J. 1998. Dejiny umenia 1. Bratislava : Ikar, 1998. 335 s. ISBN 80-7118-629-5 

PIJOAN, J. 1998. Dejiny umenia 2. Bratislava : Ikar, 1998. 334 s. ISBN 80-7118-654-6 

PIJOAN, J. 1998. Dejiny umenia 3. Bratislava : Ikar, 1998. 334 s. ISBN 80-7118-655-4 

PIJOAN, J. 1999. Dejiny umenia 4. Bratislava : Ikar, 1999. 334 s. ISBN 80-7118-713-5 

PIJOAN, J. 1999. Dejiny umenia 5. Bratislava : Ikar, 1999. 318 s. ISBN 80-7118-714-3 

PIJOAN, J. 1999. Dejiny umenia 6. Bratislava : Ikar, 1999. 348 s. ISBN 80-7118-715-1 

PIJOAN, J. 1999. Dejiny umenia 7. Bratislava : Ikar, 1999. 351 s. ISBN 80-7118-793-3 

 

Odborná literatúra: 

a pod. 

Didaktická technika 

Dataprojektor, DVD prehrávač, CD prehrávač, keramická tabuľa, magnetická tabuľa, 

notebook, televízor. 
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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.).  

  

Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie predmetu prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a v súlade s učebnými plánmi a cieľmi 

predmetu. 

 

Učebné osnovy  

Ročník: piaty 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Téma   Časová 

dotácia 

Spôsobilosti 

Riadená 

odborná 

diskusia 

Bezpečnosť pri práci, pravidlá 

práce v učebni informatiky, 

zistenie vedomostnej úrovne 

žiakov. 

1 Poznať pravidlá 

bezpečnej práce 

v učebni informatiky. 

Informácie 

okolo nás 

Základné pojmy informatiky. 

Údaj, informácia, znalosť, 

jednotky informácie, 

digitalizácia, informatika, 

informačná spoločnosť, IKT, 

2 Vysvetliť význam 

pojmov údaj, 

informácia, 

digitalizácia, jednotky 

informácie, IKT. 



345 

 

hardvér, softvér. Zber, 

spracovanie, prezentovanie 

informácie. 

Poznať druhy aplikácií 

na spracovanie 

informácií (podľa typu 

informácie) a 

charakterizovať ich 

typických 

predstaviteľov. 

Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT 

Internet – história, základné 

pojmy (adresa, URL, 

poskytovateľ služieb, služby, 

server – klient, protokol, 

štandard). Počítačová sieť, 

sieťové prvky. 

2 Poznať princípy 

fungovania internetu 

(klient – server) a 

niektoré jeho služby. 

 

Služby internetu. 

Neinteraktívna komunikácia – 

e-mail, diskusné fórum, blog. 

Interaktívna komunikácia, IP 

telefónia. Web – prehliadače, 

webová stránka, vyhľadávanie 

informácií. 

Netiketa. Bezpečnosť na 

internete. Sociálne siete. 

Web2. Digitálna televízia. 

3 Poznať spôsoby 

ochrany počítača 

zapojeného v sieti a 

osoby na ňom 

pracujúcej. 

 

Princípy 

fungovania IKT 

 

Základné pojmy – hardvér, 

softvér. Počítač – princíp práce 

počítača. Časti počítača von 

Neumannovského typu, ich 

klasifikácia. Vstupné, výstupné 

zariadenia. Typy vstupných a 

výstupných zariadení. 

Parametre zariadení. 

4 Vymenovať jednotlivé 

časti počítača von 

Neumannovského 

typu, poznať ich 

využitie, princíp 

fungovania a význam. 

Poznať približné 

kapacity jednotlivých 

druhov pamätí a 

obmedzenia ich 

použitia. 

Vymenovať a 

charakterizovať 

základné prídavné 
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zariadenia. 

Softvér – rozdelenie podľa 

oblastí použitia. Operačný 

systém – základné vlastnosti a 

funkcie (spravovanie zariadení, 

priečinkov a súborov). 

3 Charakterizovať 

operačný systém a 

efektívne ho používať. 

Demonštrovať 

získavanie informácií o 

systéme, zariadeniach, 

priečinkoch a 

súboroch. 

Vysvetliť činnosti 

operačného systému 

pri práci so súbormi  

a priečinkami. 

Počítačová sieť – výhody, 

architektúra, rozdelenie sietí 

podľa rozľahlosti (spôsoby 

pripojenia). 

2 Charakterizovať 

počítačovú sieť, jej 

význam, architektúru, 

spôsoby pripojenia. 

Informácie 

okolo nás 

Grafická informácia – rastrová, 

animovaná grafika, kódovanie 

farieb; aplikácie na 

spracovanie rastrovej grafickej 

informácie. 

4 

 

 

Poznať princípy 

kódovania rastrovej 

grafickej informácie. 

Poznať druhy aplikácií 

na spracovanie 

rastrových grafických 

informácií. 

Efektívne používať 

nástroje aplikácií na 

spracovanie rastrových 

grafických informácií. 

Spracovať grafické 

informácie tak, aby sa 

neznížila ich 
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informačná hodnota a 

informácie boli 

prístupné, použiteľné  

a jasné. 

Demonštrovať 

možnosti prenosu častí 

rôznych typov 

dokumentov medzi 

rôznymi aplikáciami. 

Textová informácia – 

kódovanie, jednoduchý, 

formátovaný dokument, štýl, 

aplikácie na spracovanie 

textov, pokročilé formátovanie 

– hlavička, päta, štýly, 

automatický obsah. 

9 Poznať princípy 

kódovania textovej 

informácie. 

Poznať druhy aplikácií 

na spracovanie 

textových informácií.  

Vybrať vhodnú 

aplikáciu v závislosti 

od typu informácie, 

vedieť zdôvodniť 

výber. 

Efektívne používať 

nástroje aplikácií na 

spracovanie textových 

informácií. 

Poznať a dodržiavať 

základné pravidlá 

(formálne, estetické) a 

odporúčania 

spracovania textových 

informácií. 

TPP Tvorba a prezentácia projektu 3 Je schopný pripraviť, 

realizovať a 

prezentovať projekt. 

Vie naplánovať svoju 

činnosť pri príprave 

projektu, je schopný 

samostatne zoradiť 
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motívy a myšlienky 

podľa časovej a 

logickej postupnosti.  

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 

argumentmi. 

Bez ostychu 

prezentuje svoje 

vlastné jazykové 

prejavy (ústne aj 

písomné) a dokáže 

tvorivo myslieť pri práci 

s textom.   

 

 

 

8.4 Diplomový seminár 

Názov predmetu Diplomový seminár 

Časový rozsah výučby  spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  6. 

Stupeň vzdelania  ISCED 5B 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
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Predmet diplomový seminár je predmet odbornej umeleckej a umelecko-teoretickej 

prípravy, ktorý na vyššej odbornej úrovni syntetizuje a rozvíja vedomosti, schopnosti a 

zručnosti žiakov, nadobúdaných v odborných umeleckých, umelecko-pedagogických a 

umelecko-teoretických predmetoch v 5. a 6. ročníku štúdia. Priamo nadväzuje na 

vzdelávanie v hlavnom odbore štúdia a na vzdelávanie v predmete estetika a estetický 

seminár.  

 

Ciele predmetu 

Cieľom predmetu je metódou riadenej odbornej diskusie naučiť žiaka odborne 

štylizovať základné estetické súdy, pracovať s odbornou literatúrou. Rozvíjať jeho 

schopnosť odborného písomného a ústneho prejavu, samostatne a tvorivo pracovať. 

Záverečným cieľom predmetu je vypracovať a obhájiť absolventskú písomnú prácu na 

základe schváleného projektu.  

 

Požiadavky na vedomosti, zručnosti a postoje 

Na základe získaných vedomostí, schopností a zručností vedie pedagóg žiakov pri 

písaní absolventskej písomnej práce k vyjadreniu vlastných umelecko-estetických 

súdov. Žiak vie používať pri tom odbornú literatúru, hudobný materiál, diskografiu a 

profesionálnu ponuku elektronických médií a umeleckého manažmentu.  

Pedagóg vedie žiaka k týmto schopnostiam:  

- formulovať originálne profesionálne stanoviská k danej problematike vychádzajúce  

z jeho vedomostí, umeleckého prejavu a umelecko-pedagogických vedomostí,  

schopností a zručností;  

- odborne štylizovať základné estetické súdy;  

-  pracovať s odbornou literatúrou, hudobným materiálom, diskografiou  

a profesionálnou ponukou elektronických médií;  

-na základe samostatného odborného výskumu vytvoriť originálne stanoviská  

k problematike umeleckej interpretácie, tvorby a umeleckej pedagogiky.  

 

Obsah vzdelávania 

Po obsahovej stránke je ťažisko zamerané k výstavbe absolventskej písomnej práce 

(rozsahu, formy štylizácie) a cez štúdium odbornej literatúry, individuálnej analýzy a 

metodických postupov vypracovať záverečnú písomnú prácu.  

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov 

6. ročník  

(1 hodina týždenne, spolu 30)  
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1. Čítanie a analýza projektov záverečných písomných prác  

2. Podrobné pokyny k výstavbe absolventskej písomnej práce (rozsah, forma 

štylizácia)  

3. Štúdium odbornej literatúry a individuálne analýzy metodických postupov 

vypracovania záverečných písomných prác  

4. Kontrola práce v úvodnom štádiu a stanovenie vnútorných proporcií – úvod ako 

integrálna súčasť celku, čítanie prác a diskusia  

5. Prvá verzia technologicko-estetických analýz, verifikácia estetických súdov s 

porovnávaním notového textu, čítanie prác a diskusia  

6. Interpretačná analýza diela – problematika adekvátneho spracovania témy, štýlové a 

technické úpravy, čítanie prác a diskusia  

7. Vecné, štylistické a formálne úpravy, čítanie prác a diskusia  

8. Definitívna verzia absolventských písomných prác, čítanie a diskusia  

9. Odovzdanie absolventských prác  

10. Príprava na obhajoby absolventských písomných prác 

Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie predmetu prebieha v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a v súlade s učebnými plánmi a cieľmi 

predmetu. 

 

8.5 Hra/spev v súbore-orchester 

 

Názov predmetu Hra/spev v súbore 

Časový rozsah výučby  spolu 132 vyučovacích hodín 

Ročník  2.- 3. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A, ISCED 5B 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Hra v súbore je predmet odbornej umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy. 

V rámci neho pracujú študenti pod vedením pedagóga – dirigenta na základných 

prvkoch súhry so všetkými skupinami sláčikových nástrojov. 

 

Ciele predmetu 
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Výchova kultivovaného, partnerskej spolupráce schopného, disciplinovaného 

interpreta, ktorý dokáže hrať svoje party ako platný člen súboru. 

 

Obsah vzdelávania 

Obsahom predmetu je práca na osvojení si rytmickej a tempovej disciplíny, dôslednej 

a presnej artikulácie, na špecifikách intonácie v skupinách, presnosti nasadenia 

a odsadenia a orientácie v gestách dirigenta. Pedagóg – dirigent vedie študentov k 

zodpovednému prístupu ku spoločnej práci a spoločnému umeleckému výkonu. 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov 

2.ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

1. Oboznámenie sa s literatúrou baroka a klasicizmu 

2. Čítanie gesta dirigenta 

3. Rozdielnosť v používaní druhov smykov a zadelenia sláčika medzi barokovou 

hudbou a klasicizmom 

4. Zjednotenie smykov, zjednotenie ladenia 

5. Problematika súhry v kolektíve 

3.ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

1. Hra pizzicata v kolektíve 

2. Ladenie a problematika prázdnych strún 

3. Spôsob vibráta podľa jednotlivých štýlových období 

4. Dynamika a interpretačné znaky 

 

Požiadavky na výstup 

Komisionálna skúška: 

1.polrok: 

 - jedna časť z barokovej cyklickej skladby, alebo dve skladby odlišné od komisionálnej 

skúšky v 2. polroku ( podľa dramaturgického plánu školy ) 

2. polrok: 

- jedna časť z cyklickej skladby z obdobia klasicizmu, alebo dve skladby odlišné od 

komisionálnej skúšky v 1. Polroku ( podľa dramaturgického plánu školy ) 

Poznámka: Dramaturgický plán školy musí v trojročnom cykle obsahovať skladby, 

ktoré reprezentujú všetky štýlové obdobia a druhy podľa obsahu učebných osnov. 

 

Metódy a formy práce  
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Výučba predmetu prebieha formou spoločných nácvikov - skúšok, ktoré doplnené tzv. 

delenými skúškami po nástrojoch. Na skúškach sa popri používaní štandardných 

metód kognitívneho charakteru (vysvetľovanie, práca s notovým materiálom, jeho  

analýza a pod.), kladie do popredia najmä praktický nácvik. Ukážky gesta sú 

neoddeliteľnou súčasťou každej vyučovacej hodiny. 

Organizačné formy sú uplatňované v závislosti od výchovno-vzdelávacieho cieľa 

konkrétneho nácviku. Ťažisko foriem a metód vzdelávania je presunuté z teoretického 

vyučovania na vyučovanie praktické realizované prostredníctvom rôznych tvorivých 

cvičení. 

 

 

Učebné zdroje 

Učebnými zdrojmi v predmete sú samotné partitúry inštrumentálnych, príp. vokálno-

inštrumentálnych diel rôznych štýlových období a žánrov.   

 

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. 

Uskutočňuje sa na základe: 

 - hodnotenia pravidelnej prípravy študenta na skúšku orchestra 

 - plnenia učebného plánu  

 - pravidelnej dochádzky 

 - komisionálnej skúšky 

 

8.6 Hra/spev v súbore-populárna skupina 

 

Názov predmetu Hra/spev v súbore 

Časový rozsah výučby  spolu 318 vyučovacích hodín 

Ročník  2.- 6. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A, ISCED 5B 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
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Hra v súbore – populárna skupina je predmet odbornej umeleckej a umelecko-

pedagogickej prípravy, ktorého zámerom je získavanie skúseností v praktickej hre. 

V rámci neho pracujú študenti pod vedením pedagóga – dirigenta na základných 

prvkoch súhry so všetkými nástrojmi skupiny. Je to kolektívny odborný predmet pre 

žiakov 2. až 6. ročníka v rozsahu 2 hodiny týždenne. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom tohto predmetu je pripraviť žiakov konzervatória na ich budúcu profesiu, ktorá 

zahŕňa hru skladieb populárnej hudby ako orchestrálny sprievod prisólovom výkone. 

Školská populárna skupina pochopiteľne plní aj koncertnú funkciu, môže sprevádzať 

absolventské vystúpenia najlepších študentov školy a môže spolupracovať pri nácviku 

a výchove študentov oddelenia dirigovania. Rovnako ako v predmete súborovej hry je 

potrebné sledovať a presadzovať : 

- dokonalé individuálne zvládnutie partu 

- vytvorenie jednoliato hrajúcich a znejúcich skupín, zvládnutie študovanej skladby ako 

celku. 

 

Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu predstavuje rozsiahla literatúra populárnych piesní. Skladby sa 

vyberajú podľa dramaturgického plánu školy. Práca v skupine v zásade postupuje od 

menej náročných diel k dielam náročným. Žiaci sa učia pracovať v kolektíve, zvykajú si 

na disciplínu, dirigentské gestá a pripravujú sa na svoje budúce povolanie. 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov 

2.- 6. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 1.-3. a 5. ročník 66 hodín ročne, 4. a 6. ročník 60 hodín 

ročne) 

1. Úvod do hry v skupine 

2. Orientácia v geste dirigenta 

3. Problematika súhry medzi nástrojmi 

4. Ladenie medzi jednotlivými nástrojmi 

5. Frázovanie, nasadenie a odsadenie tónov 

6. Interpretačné princípy a naštudovanie typických druhov polpulárnych skladieb 

7. nácvik populárnych skladieb 

8. Sprevádzanie šansónov 

 

Požiadavky na výstup 
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Komisionálna skúška: 

1.polrok: 

- dve skladby odlišné od komisionálnej skúšky v 2. polroku 

( podľa dramaturgického plánu školy ) 

2. polrok: 

- dve skladby odlišné od komisionálnej skúšky v 1. polroku 

( podľa dramaturgického plánu školy ) 

Poznámka: Dramaturgický plán školy musí v trojročnom cykle obsahovať skladby, 

ktoré reprezentujú všetky štýlové obdobia a druhy podľa obsahu učebných osnov. 

 

 

Metódy a formy práce  

Výučba predmetu prebieha formou spoločných nácvikov - skúšok, ktoré doplnené tzv. 

delenými skúškami po nástrojoch. Na skúškach sa popri používaní štandardných 

metód kognitívneho charakteru (vysvetľovanie, práca s notovým materiálom, jeho  

analýza a pod.), kladie do popredia najmä praktický nácvik. Ukážky gesta sú 

neoddeliteľnou súčasťou každej vyučovacej hodiny. 

Organizačné formy sú uplatňované v závislosti od výchovno-vzdelávacieho cieľa 

konkrétneho nácviku. Ťažisko foriem a metód vzdelávania je presunuté z teoretického 

vyučovania na vyučovanie praktické realizované prostredníctvom rôznych tvorivých 

cvičení. 

 

Učebné zdroje 

Učebnými zdrojmi v predmete sú samotné partitúry populárnych skladieb, spevníky, 

adiovizuálne nosiče, internet.   

 

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. 

Uskutočňuje sa na základe: 

 - hodnotenia pravidelnej prípravy študenta na skúšku orchestra 

 - plnenia učebného plánu  

 - pravidelnej dochádzky 

 - komisionálnej skúšky 

 



355 

 

8.5  Hra /spev v ľudovom súbore 

Názov predmetu Hra/spev v súbore 

Časový rozsah výučby  spolu 384 vyučovacích hodín 

Ročník  1.- 6. 

Stupeň vzdelania ISCED 3A, ISCED 5B 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Hra/spev  v ľudovom súbore  je predmet odbornej umeleckej a umelecko-

pedagogickej prípravy, ktorého zámerom je získavanie skúseností v praktickej 

hre/speve. Pri interpretácii ľudových piesní v rámci predmetu pracujú študenti pod 

vedením pedagóga  na základných prvkoch súhry so všetkými nástrojmi a spevákmi. 

Je to kolektívny odborný predmet pre žiakov 1. až 6. ročníka v rozsahu 2 hodiny 

týždenne. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom tohto predmetu je pripraviť žiakov konzervatória na ich budúcu profesiu, ktorá 

zahŕňa hru a spev  ľudových piesní pre potreby tanečného odboru ale aj folklórnych 

súborov . Školská ľudová hudba plní aj koncertnú funkciu, môže sprevádzať 

vystúpenia spevákov a tanečníkov na  vystúpeniach a koncertoch . Rovnako ako v 

predmete súborovej hry je potrebné sledovať a presadzovať : 

- dokonalé individuálne zvládnutie partu ale aj hru podľa sluchu a improvizáciu 

- vytvorenie jednoliato hrajúcich a znejúcich skupín, zvládnutie študovanej skladby 

ako celku. 

 

Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu predstavuje rozsiahla literatúra ľudových piesní. Skladby sa 

vyberajú podľa dramaturgického plánu školy. Práca v skupine v zásade postupuje od 

menej náročných diel k dielam náročným. Žiaci sa učia pracovať v kolektíve, zvykajú 

si na disciplínu, dirigentské gestá a pripravujú sa na svoje budúce povolanie. 

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov 

1.- 6. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 1.-3. a 5. ročník 66 hodín ročne, 4. a 6. ročník 60 hodín 

ročne) 

1. Úvod do hry v skupine 
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2. Orientácia v geste dirigenta resp. primáša 

3. Problematika súhry medzi spevom a nástrojmi 

4. Ladenie medzi jednotlivými nástrojmi 

5. Frázovanie, nasadenie a odsadenie tónov . 

6. Interpretačné princípy a naštudovanie typických druhov ľudových piesní podľa 

folklórnych oblastí 

7. nácvik ľudových  piesní 

8. Zásady inštrumentálneho sprievodu spevákov a tanečníkov na vystúpeniach 

 

Požiadavky na výstup 

Komisionálna skúška: 

1.polrok: 

- dve piesne odlišné od komisionálnej skúšky v 2. polroku 

2. polrok: 

- dve piesne odlišné od komisionálnej skúšky v 1. polroku 

 

Metódy a formy práce  

Výučba predmetu prebieha formou spoločných nácvikov - skúšok, ktoré doplnené tzv. 

delenými skúškami po nástrojoch/hlasoch. Na skúškach sa popri používaní 

štandardných metód kognitívneho charakteru (vysvetľovanie, práca s notovým 

materiálom, jeho  analýza a pod.), kladie do popredia najmä praktický nácvik. Ukážky 

gesta sú neoddeliteľnou súčasťou každej vyučovacej hodiny. 

Organizačné formy sú uplatňované v závislosti od výchovno-vzdelávacieho cieľa 

konkrétneho nácviku. Ťažisko foriem a metód vzdelávania je presunuté z teoretického 

vyučovania na vyučovanie praktické realizované prostredníctvom rôznych tvorivých 

cvičení. 

 

Učebné zdroje 

Učebnými zdrojmi v predmete sú samotné partitúry upravených ľudových piesní, 

spevníky, audiovizuálne nosiče, internet.   

 

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. 

Uskutočňuje sa na základe: 

 - hodnotenia pravidelnej prípravy študenta na nácvikoch 
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 - plnenia učebného plánu  

 - pravidelnej dochádzky 

 - komisionálnej skúšky 

 


