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Slovenský jazyk a literatúra  
 

Slovenský jazyk v 3.roč. ZŠ sa člení na zložky: 

 Jazykové vyučovanie (gramatika a pravopis) obsahuje učivo z fonetiky (zvuková 
rovina jazyka), lexiky(významová rovina jazyka) a syntaxe (skladba vety) 

 Čítanie a literárna výchova 

 Slohová výchova (založená na verbálnej i neverbálnej komunikácii a je organickou 

súčasťou jazykového vyučovania) 

Jazyková zložka (4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

Ciele a obsah 

 Precvičenie a upevnenie poznatkov z 2.ročníka, 

 Členenie slov na slabiky a hlásky, rozlišovanie hlásky a písmena 

 Rozlišovanie samohlások, dvojhlások a spoluhlások 

 Slabikotvorné r/ŕ a l/ĺ 

 Správne písanie i po obojakých spoluhláskach 

 Určiť a označiť vybrané slová, zdôvodniť pravopis 

 Usporiadať a zoradiť slová podľa abecedy 

 Rozlišovanie slov vo vete 

 Význam slova. Slová s rovnakým, podobným alebo opačným významom. 

 Tvorenie jednoduchých viet, správny slovosled vo vetách 

 Delenie viet na oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie 
 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard                                      

Žiak dokáže 
Aktivácia 

poznatkov  z 2. 

ročníka 

 

Rozdelenie hlások na samohlásky, 

spoluhlásky a dvojhlásky. 

Rozdelenie spoluhlások na mäkké a 

tvrdé. 

Písanie samohlásky ä. 

 

Žiak vie rozoznať samohlásky, spoluhlásky 

a dvojhlásky. Vie ich vymenovať.  

Vie rozlíšiť tvrdé a mäkké spoluhlásky. Vie, 

že po mäkkých spoluhláskach píšeme i/í a po 

tvrdých spoluhláskach y/ý.  

Ovláda slová, v ktorých píšeme ä. 

Abeceda Tlačené a písané písmená abecedy. 

Radenie slov podľa abecedy. 

Názvy písmen. 

Vyhľadávanie slov v slovníku podľa 

abecedy 

 

Žiak ovláda tlačenú a písanú podobu 

abecedy. 

Vie zoradiť slová v abecednom poradí. 

Vie správne pomenovať všetky písmená. 

V slovníku vie vyhľadať slovo podľa 

abecedy. 

Podobne i v encyklopédií alebo telefónnom 

zozname. 

 

Slabikotvorné 

hlásky l, ĺ, r, ŕ 

 

Slovo, slabika. 

Rozdeľovanie slov na slabiky. 

Vytváranie slov prostredníctvom 

slabikotvorných slabík 

Žiak suverénne rozdeľuje slová na slabiky, 

zo slabík vie utvoriť slová. 

Vie, že spoluhláska l,ĺ a r,ŕ môže nahradiť 

samohlásku a vytvoriť slabiku. 

Obojaké 
spoluhlásky 
 

Spoluhlásky rozdeľujeme na tvrdé, 
mäkké a obojaké. 
Názvy obojakých spoluhlások. 
Pravopis po obojakých spoluhláskach 
a písanie y/ý po spoluhláske l. 

Žiak vie rozoznať obojaké spoluhlásky. 
Vie ich vymenovať. 
Vie, že po obojakých spoluhláskach 
píšeme alebo i, í alebo y, ý. 
Žiak vie písať slová s ly/lý 

Vybrané slová Definícia vybraných slov. 

Pravopis vybraných slov vo všeobecnom 

ponímaní. 

Príbuzné slová. 

Vybrané slová po obojakej spoluhláske f 

Žiak vie zadefinovať vybrané slová. 

Vie povedať aké i,í alebo ý ý píšeme vo 

vybraných slovách. 

Naučí sa rozoznávať vybrané slová a 

príbuzné slová. 



neexistujú. 

Obsah učiva spočíva v ovládaní 

vybraných slov po jednotlivých 

obojakých spoluhláskach (okrem 

spoluhlásky f). 

Odvodzovanie a tvorenie príbuzných 

slov. 

Pravopis vybraných slov a príbuzných 

slov. 

Žiak si postupne osvojuje pravopis 

vybraných slov. 

Vie, v ktorých slovách sa píše y, ý. 

Vie správne uplatniť pravopis v príbuzných 

slovách. 

Vie vybrané slová používať nielen 

v izolovaných slovách, ale aj v iných 

slovných spojeniach v textoch. 

Podstatné mená Vyvodiť definíciu podstatných mien na 

konkrétach. 

Rozdelenie podstatných mien na 

všeobecné a vlastné. 

Pravopis vlastných podstatných mien. 

Synonymá a antonymá 

Žiak vie zadefinovať podstatné mená. 

Vie sa na ne opýtať správnou otázkou. 

Vie ich nájsť v cvičeniach, v jednoduchých 

textoch. 

Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné 

mená. 

Vie uplatniť správny pravopis vo vlastných 

podstatných menách - osôb, zvierat, miest a 

obcí, vrchov, riek, potokov, štátov, 

svetadielov. 

Slovesá Vyvodiť jednoduchú definíciu slovies. Žiak pozná funkciu slovies v texte.  

Tvorí synonymá 

Prídavné mená Definícia prídavných mien. 

Vyvodenie pojmu z akostných 

prídavných mien. 

Žiak vie zadefinovať prídavné mená. 

Vie vyhľadať prídavné mená (akostné) z 

cvičení, z textu. 

Vie tvoriť antonymá. 

Zámená Definovať zámená. 

Vychádzame zo skúsenosti, že žiaci 

používajú 

v bežnej komunikácii zámená, napr. ja, 

ty, on, 

ona, my, vy, oni, ony, ten, tá, to, tí, tie, 

moje, tvoje, naše, vaše. 

Žiakov neučíme delenie zámen, iba ich 

naučíme prakticky ich vyhľadať v 

cvičeniach, v textoch a pod. 

Žiak ovláda krátku definíciu zámen. 

Vie vymenovať bežne používané zámená v 

praxi. 

Vie ich vyhľadať v cvičeniach alebo v texte. 

Vie ich používať pri komunikácii s inými 

osobami 

Číslovky Definovať číslovky. 

Podobne ako pri slovnom druhu zámená 

aj pri číslovkách vychádzame zo 

skúsenosti žiakov s týmto slovným 

druhom. 

Žiaci od 1. triedy používajú číslovky v 

matematike. Pri definícii vychádzame z 

poznatkov žiakov o číslovkách. Môžeme 

spomenúť číslovky základné aj radové, 

ale 

nevyžadujeme, aby tieto pojmy žiaci 

ovládali. 

Žiak pozná a vie povedať jednoduchú 

definíciu čísloviek. 

Žiak vie vyhľadať základné, radové alebo iné 

číslovky, ktoré pozná alebo sa s nimi stretol v 

praxi v cvičeniach, v textoch. Žiak vie v 

bežnej komunikácii používať slovný druh – 

číslovky. 

Vie správne napísať číslovky do 1000. Vie 

správne 

Veta Spájať slová do viet. 

Poznať, správne písať a intonovať vetu 

oznamovaciu, opytovaciu a 

rozkazovaciu. 

Obmieňať poradie slov vo vete. 

Rozširovať a zmenšovať počet slov vo 

vete. 

Obmieňať tvary slov vo vete. 

Dokončiť začatú vetu podľa svojej 

predstavy. 

Písanie veľkých písmen na začiatku vety 

a interpunkčných znamienok na konci 

vety (bodka, otáznik, výkričník). 

Žiak vie utvoriť vetu oznamovaciu, 

opytovaciu a rozkazovaciu.  

Vie vetu správne intonačne prečítať alebo 

povedať.  

Dokáže rozšíriť alebo zúžiť počet slov vo 

vete.  

Ovláda písanie viet. 



Záverečné 

opakovanie 

Zhrnutie poznatkov a vedomostí 3. 

ročníka 

 

 

Slohová výchova - 1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

Ciele a obsah 

Je založená na verbálnej a neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej komunikácie je 

zameraná na ústne vyjadrovanie.  

 Vie vyjadriť svoj názor.  

 Vie porozprávať svoj zážitok pred triedou, obecenstvom.  

 Dokáže usporiadať obrázky podľa časovej a príčinnej súvislosti.  

 Vie samostatne porozprávať obsah jednoduchého textu, reprodukovať rozprávku a 
pod.  

 Vie opísať jednoduché predmety.  

 Vie pozdraviť, poďakovať, ospravedlniť sa.  

 Vie napísať jednoduchý list, pozvánku, SMS, e- mail.  

 Vie pochopiť reklamu, rozlíšiť jej druhy a posúdiť jej hodnovernosť a sformulovať 
krátky reklamný text.  

 Vie čo je vizitka. 
 

Tematický 

celok/počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

List/3 

 

Písomné členenie listu. 

Oslovenie, úvod, jadro, záver, podpis. 

(V rámci opakovania, zopakovať správne 

napísanie adresy.) 

Žiak rozozná časti listu. 

Vie písomne zoštylizovať jednoduchý list. 

Ovláda pravopis oslovenia. Vie sa podpísať 

svojim menom, prípadne priezviskom. 

Rozprávanie/10 Rozprávanie zážitku z prázdnin alebo inej 

udalosti. 

Porozprávať príbeh podľa osnovy (úvod, 

jadro, záver). 

Časová postupnosť 

Žiak vie porozprávať udalosť alebo zážitok 

podľa osnovy. 

Pri rozprávaní dodržať časovú postupnosť. 

 

 

 

 

Oznam/4 

SMS 

e-mail 

korešpondenčný 

lístok 

Písomné odovzdávanie informácií 

prostredníctvom mobilu, elektronicky, 

písomne. 

Žiak vie napísať jednoduchý oznam 

prostredníctvom SMS správy, e-mailom 

alebo klasicky prostredníctvom 

korešpondenčného lístka. 

Vie správu sformulovať tak, aby obsahovala 

základné informácie. 

Inzerát/3 Vyhľadávanie inzerátov v tlači. 

Písanie inzerátov 

Žiak vie vyhľadať inzerát v časopise, 

v novinách alebo v reklamných tlačovinách. 

Vie sformulovať krátky inzerát - písomne. 

Reklama/3 Druhy reklamy 

Analýza reklamných textov 

Tvorba reklamných textov 

Reklamný plagát 

Žiak vie vlastnými slovami charakterizovať 

pojem reklama. 

Vie rozlíšiť druhy reklamy. 

Vie sformulovať krátky reklamný text. 

Vie posúdiť hodnovernosť reklamy 

Pozvánka/3 Písomná formulácia pozvánky napr. s 

tematikou Vianočné posedenie, Vianočný 

koncert žiakov... 

Obsah pozvánky 

Žiak vie sformulovať písomne text 

pozvánky na nejaké podujatie. Ovláda 

prvky, ktoré nesmú v pozvánke absentovať 

(miesto, čas, program, kto pozýva). 

Vie pozvánku primerane graficky ozvláštniť. 

Opis/5 Písomne opísať konkrétny predmet. 

Všímať si základné prvky z ktorých sa 

skladá, jeho funkciu, prípadne využitie. 

Členenie na odseky – úvod, jadro, záver 

Žiak vie opísať prvky z ktorých sa predmet 

skladá. 

Vie napísať funkciu predmetu, prípadne jeho 

praktické využitie. Opis vie zostaviť podľa 



odsekov. 

Vie opísať detskú ilustráciu, prípadne 

umeleckú ilustráciu namaľovanú k nejakému 

konkrétnemu literárnemu textu (napr. z 

čítanky, z obľúbenej knihy) 

 

Čítanie a literárna výchova( 3,5 hodiny týždenne, 115 hodín ročne) 

Obsah a ciele 

 Nácvik správneho a plynulého čítania viacslabičných a ťažko vysloviteľných slov 

 Nácvik čítania slov s predložkami 

 Nácvik čítania s porozumením 

 Nácvik orientácie v prečítanom texte a prerozprávanie prečítaného textu 

 Rozširovanie slovnej zásoby žiakov 

 Nácvik správnej intonácie viet, recitácie básní, dramatizácie a improvizácie podľa 
literárnej predlohy 

 Jednoduchý rozbor literárnych textov, poznať pojmy a výrazy: verš, sloha, rým, 
postava literárneho diela, bábkové divadlo, bábka, film 

 Práca s ilustráciami ukážok z literatúry pre deti, práca s knihou a spoločnou 

mimočítankovou literatúrou 

 Vedieť rozlíšiť poéziu od prózy 

 Poznať jednoduché obrazné prostriedky( prirovnania, slová s podobným a opačným 
významom) 

 Poznať ľudovú slovesnosť – rozprávka, povesť, porekadlo, pranostika a prirovnanie 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 
Literatúra pre deti/ Literárne texty sú zamerané na 

zvládnutie techniky čítania, na 

porozumenie prečítaného textu. 

Obsahujú témy prírodných motívov 

spojených s jesenným dozrievaním a s 

tematikou školy. 

Vie vymenovať knihy pre deti a mládež, 

ktoré pozná z domu alebo knižnice. 

Pozná niektorých významných detských 

autorov. 

Vie porozprávať krátky dej z prečítanej knihy 

alebo vie povedať jej obsah. 

Poézia 

Próza 

Verš 

Odsek 

Rozdelenie literatúry na poéziu a prózu.                        

V súvislosti s poéziou naučíme žiakov 

pojem verš. 

Žiak vie rozoznať poéziu od prózy. 

Vie v literárnom texte identifikovať verš. 

V prozaickom útvare rozozná odseky. 

Ľudová 

slovesnosť. 

Pranostika 

Ľudová 

rozprávka 

Prirovnanie 

Krátke ľudové útvary. 

Pojem pranostika – vysvetliť, zoznámiť 

žiakov so známymi pranostikami. 

Vychádzame z poznatkov zo života, z 

prírody, prírodných úkazov a javov. 

Naučiť žiakov pojem prirovnanie, 

vedieť v literárnych útvaroch nájsť 

príklady na prirovnanie. 

Žiak vie čo je ľudová slovesnosť a ktoré 

literárne útvary obsahuje. 

Pozná pranostiku. Svojimi slovami ju vie 

charakterizovať.  

Vie vyhľadať pranostiku a niektoré 

najznámejšie si aj zapamätá a vie ich 

povedať. 

Ovláda pojem ľudová rozprávka. 

Žiak ovláda pojem prirovnanie.  

V texte vie vyhľadať prirovnanie 

Autorská rozprávka Autorská rozprávka – zoznámiť žiakov 

s pojmom autorská rozprávka. Naučiť 

pojem. 

Žiaci čítajú rozprávky nielen v učebnici, 

ale vyhľadávajú ich aj v časopisoch, 

v školskej knižnici, doma. Všímajú si 

členenie rozprávky ako literárneho 

útvaru. Vedia vymenovať mená 

svetových rozprávkarov. 

Vedia vymenovať názvy rozprávok. 

Žiak pozná pojem autorská rozprávka. Pozná 

rozdiel medzi ľudovou a autorskou 

rozprávkou. 

Vie prakticky nájsť príklady autorskej 

rozprávky. 

Pozná členenie textu rozprávky a vie 

pomenovať jej výchovný cieľ. 

Pozná hlavnú a vedľajšie postavy. 

Príslovie 

Porekadlo 

Rozšírenie vedomosti o nové literárne 

útvary 

Žiak ovláda pojem príslovie a porekadlo. Vie 

vyhľadať príslovia a porekadlá v čítanke. 



ľudovej slovesnosti – príslovie, 

porekadlo. 

Vedieť, že príslovie obsahuje na konci 

poučenie. Žiak ho vie výchovne využiť. 

Šikovnejší žiaci môžu priniesť krátke útvary 

ľudovej slovesnosti aj z domu, prípadne z 

knižnice. Žiak vie povedať výchovný cieľ 

príslovia. 

Povesť Naučiť žiakov pojem povesť. 

Oboznámiť ich s viacerými druhmi 

povesti. 

V tomto ročníku je potrebné dbať na 

vhodný výber. Povesti by mali byť 

jednoduchšie na pochopenie hlavnej 

myšlienky a nemali by obsahovať prvky 

naturalizmu. Výchovné využitie 

povesti. 

Žiak ovláda pojem povesť. 

Vie, že existuje viac druhov povesti. Vie 

v povesti určiť hlavnú myšlienku. 

Mimočítankové 

čítanie 

  

 

Hodnotenie vedomostí v predmete Slovenský jazyk a literatúra: 

Jazykové vyučovanie – pravopisné cvičenia v priebehu celého školského roka, hodnotenie 

známkou 

 kontrolné diktáty (počet 8 ) – po každej obojakej spoluhláske (b, m, p, r, s, v a z spolu 
), vlastné podstatné mená, hodnotenie známkou 

 vstupná previerka (overenie vedomostí z 2. ročníka) 

 výstupná previerka (zhrnutie vedomostí 3.ročníka ) 

 kontrolné práce po tematických celkoch, hodnotenie známkou 
Sloh – pri ústnom i písomnom jazykovom prejave hodnotíme známkou 1 až 5 

Čítanie a litarárna výchova - hodnotí sa plynulé, výrazné čítanie s dodržiavaním 

interpunkčných znamienok známkami 1 až 5. 

Učebné zdroje:  
 Štátny vzdelávací program ISCED 1, Slovenský jazyk a literatúra (vzdelávacia oblasť 

Jazyk a komunikácia), príloha ISCED 1, 2011, Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2011. 

Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-

vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_isced1.pdf 

 Zuzana Hirschnerová, Rút Adame: SLOVENSKÝ JAZYK pre 3. Ročník základných 

škôl 
 

SJL 3. roč. PRIEREZOVÉ TÉMY 

IX. Opakovanie- hlásky OSR, VMR, OŽZ, MEV, ENV 
X. Opakovanie – hlásky 

Abeceda 
Zvuková stránka jazyka a pravopis 
Hlásky, slabiky a slová 

OSR, ENV 

XI. Hlásky, slabiky, slová 
Obojaké spoluhlásky 
Zvuková stránka jazyka a pravopis 
Vybrané slová 

MEV, VMR, OŽZ, OSR, MUV, TPZ, PZ 
FIG, ČG 

XII. Vybrané slová OSR, REV, VMR 

I. Vybrané slová ENV, OSR, VMR 

II. Vybrané slová OSR, DOV,TPPZ,OŽZ, REV, ENV 

III. Vybrané slová 
Morfológia 

MUV, OSR, ENV, TPPZ, REV 
ČG 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_isced1.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/slovensky_jazyk_isced1.pdf


Slovné druhy 
Ohybné slovné druhy 

IV. Ohybné slovné druhy REV, OSR, MUV, MEV, PPZ, ENV, DOV 
V. Ohybné slovné druhy VMR, OSR, ENV, OŽZ 

VI. Ohybné slovné druhy 
Opakovanie 

OŽZ, VMR, OSR, ENV 

OSR –Osobnostný a sociálny  rozvoj 

MEV –Mediálna výchova 

DOV –Dopravná výchova 

TPPZ –Tvorba projektu a prezenčné zručnosti 

ENV –Enviromentálna výchova 

MUV –Multimediálna výchova 

OŽZ – Ochrana života a zdravia 

REV –Regionálna výchova 

FIG –Finančná gramotnosť 

ČG-Čitateľaká gramotnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 

 

 
 

 je hodnotený slovne, bodovo. K hodnoteniu sa pristupuje citlivo, nakoľko sa žiaci len 

oboznamujú s cudzím jazykom a často krát nemajú ešte zvládnutý v hovorenej podobe 

ani materinský jazyk. Vyučuje sa hrou a zážitkom a aj hodnotenie je prispôsobené 

formám a metódam práce – pochvala, povzbudenie, nabádanie. 
 

Učebné osnovy : Anglický jazyk 3. ročník (3 vyučovacie hodiny týždenne, 99 hodín 

ročne) 
Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozdravy 

1. Hello childrens 

Pozdravy, 

Čísla, 

Množné číslo podstatných mien 

Pozdraviť kamarátov, dospelých, označiť 

číslom počet predmetov, čítať s porozumením 

krátky text 

Čas pre školu 

3. At school 

4. In the clasroom 

Školské pomôcky, tvary 

3. osoba jednotného a množného čísla 

Množné číslo podstatných mien, 

Krátke-dlhé, malé-veľké,  

Privlastňovanie, 

Pokyny pre plnenie úloh, 

Projekt Moje školské potreby, 

Príbeh , 

Deti rôznych krajín 

Reprodukovať slová z témy, priradiť k slovu 

obrázok a opačne, použiť zámeno toto, tamto v 

otázke, správne určiť člen pred podstatné 

meno, vyjadriť množné číslo v súvislosti s 

číslovkou, prezentovať projekt, čítať s 

porozumením, 

Moja rodina 

5. Familly 

Členovia rodiny, rokmeň 

Spojenie Ja mám..., 

Otázka: Máš...? 

Má on...? 

Sloveso byť, 

Povolania, 

Projekt Moja rodina 

Reprodukovať slová z témy, použiť sloveso 

byť v rôznych osobách, reprodukovať pieseň o 

povolaniach, čítať s porozumením, 

prezentovať projekt 

V hračkárstve 

2. My toys 

Farby 

Množné číslo ukazovacích zámen tieto, 

tamtie, 

Blahoželanie k narodeninám, 

Príbeh, 

Reprodukovať slová z témy, použiť zámená 

tieto tamtie vo vete, pomenovať množ. č. 

podstat. mien v súvislosti s číslovkou a farbou, 

vytvoriť blahoželanie k narodeninám, 

čítať s porozumením 

V dome 

7. Our flat 

Čísla 13-30 

Spojenie Tam je... 

Tam sú..., 

Otázka: Je tam...? 

Sú tam...? 

Krátka odpoveď na otázku, 

Opis domu, 

Projekt Moja izba, 

Príbeh, 

Spôsob bývania v rôznych krajinách 

Privlastňovacie zámená, 

Predložky miesta, Opis izby, 

Reprodukovať slová z témy, priraďovať k 

obrázkom, 

Rozlíšiť použitie spojenia tam je... tam sú... 

vybrať správnu odpoveď na otázku, čítať s 

porozumením, 

prezentovať projekt 

 

 

 

 

 

Reprodukovať slová z témy, osvojiť si 

privlastňovacie zámená, použiť predložky 

miesta vo vete, čítať s porozumením 

Časti tela 

6. Body and face 

Krátka odpoveď 

Množné číslo nepravidelných 

podstatných mien, 

Opis rozprávkovej postavy 

Pieseň Hlava a ramená 

Reprodukovať slová z témy, čítať a použiť 

sloveso byť v otázke, určiť správnu odpoveď, 

správne reprodukovať a použiť nepravidelné 

množ. číslo podstat. mien 

 

Snehulienka Príbeh Reprodukovať slová z témy, čítať 



8. snow white 1. osoba množného čísla 

Opakovanie lekcií 1-8 

s porozumením 

V kuchyni 

9. in the kitchen 

Molly menu 

Molly recept 

Potraviny  

Reprodukovať slová z témy, čítať 

s porozumením,  

V obchode 

10. in the market 

Moje nové šaty, 

Prítomný priebehový čas, 

Počasie, 

Prítom. priebeh. čas v súvislosti s 

počasím 

Reprodukovať slová z témy, použiť prítom. 

priebeh. čas vo vete, čítať s porozumením 

V krajine 

11. in the country 

Počasie 

Zvieratá a ich mláďatá 

Prít. prieb. čas otázka 

Reprodukovať slová z témy, usporiadať slová 

v otázke prít. prieb. času, hľadať chyby na 

obrázku v súvislosti s textom, 

 

V parku 

12. in the park 

Prítomný priebehový čas 

This/that 

Čísla 40-100 

Príbeh 

Pieseň 

Reprodukovať slová z témy, použiť sloveso 

vedieť v kladnej vete, otázke a krátkej 

odpovedi, čítať s porozumením, 

prezentovať projekt 

V meste 

13. in the town 

There is/there are 

Budovy 

Reprodukovať slová z témy, spoznávanie 

známych budov,  

Režim dňa 

14. My day, my 

week 

Prítomný čas, otázka, krátka odpoveď, 

Koľko je hodín?, 

Dni v týždni, 

Príbeh, 

Opísať režim dňa pomocou vhodných slovies 

v prítomnom čase, vytvoriť otázku a krátku 

odpoveď, čítať s porozumením 

Snehulienka 

15. snow white  

Dokončenie príbehu o Snehulienke 

Opakovanie lekcií 9-15 

Reprodukovať slová z témy, čítať 

s porozumením 

Zábavné hry 

16. holiday game 

Opakovanie učiva 

Prázdninová hra na cestovanie 

Reprodukovať slová z témy, čítať 

s porozumením,  

Hodnotenie predmetu : 

Ústna pochvala, pochvala hodnotiacimi pečiatkami, hodnotenie známkou – projekty, aktivita 

na hodinách , obrázkové testy, slovíčka, dialógy, 

ústne odpovede, portfolio – práca žiaka pri ukončení lekcie. 

Na vysvedčení je žiak každého ročníka hodnotený známkou. 

Učebné zdroje: 

Štátny vzdelávací program ISCED 1, Anglický jazyk (vzdelávacia oblasť Jazyk 

a komunikácia), príloha ISCED 1, 2011, Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2011. 

Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-

vzdelavaci-program/anglicky_jazyk_isced1.pdf 

Učebnica Anglický jazyk pre mladších školákov Busy Bee 3 

 

  M                         Tematický celok Prierezové  

témy 

 

   IX. 

 

Úvodná lekcia 

LEKCIA  1 Školské pomôcky 

OSR, 

MUV,ENV, 

MEV,FG 

OŽZ, 

 

    X. 

LEKCIA 2  Hračky 

 

MEV,OŽZ, 

MUV, 

OSR, 
RĽK 



 

   XI. 

LEKCIA 3  Ľudské telo OSR,MEV, 

MUV,ENV 

OŽZ, 

RĽK 

 

  XII. 

LEKCIA 4  Povolania ENV,OSR, 

MUV,OŽZ, 

RĽK,MEV 

 

    I. 

 

LEKCIA 5  Voľný čas 

LEKCIA 6  Moja rodina 

MEV,OSR, 

ENV, 

OŽZ, 

FG 

 
   II. 

LEKCIA 7  Oblečenie 
LEKCIA 8  Bývanie  

OSR,OŽZ 
TPPZ,MUV 

MEV 

 

  III. 

 

LEKCIA 9   Jedlo 

LEKCIA 10  Opis osoby 

MKV,MUV, 

MEV,DOV, 

TPPZ, RĽK, 

OSR,ENV, 

OŽZ 

 

   IV. 

LEKCIA 11  Zvieratá v ZOO 

LEKCIA 12  Stolovanie 

MEV,OSR. 

ENV,OŽZ, 

RĽK,MUV 

 

   V. 

LEKCIA 13  Upratovanie 

LEKCIA 14  Aktivity detí 

ENV,DOV, 

MUV,OSR, 

OŽZ,MEV, 

FG 

 

   VI. 

 

LEKCIA 15  Prázdniny MEV,OSR, 

ENV,TPPZ, 

MUV,FG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 
 

Učebné osnovy : Matematika 3. ročník (4 vyučovacie hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel 

v obore do 100. 

Sčítanie dvojciferného a jednociferného 

čísla bez prechodu a s prechodom cez 

základ 10 v obore do100. Odčítanie 

jednociferného čísla od dvojciferného bez 

prechodu cez základ 10 v obore do 100. 

Vlastnosti sčítania – komunikatívnosť a 

asociatívnosť. Písomné sčítanie a 

odčítanie dvojciferných čísel, počítanie 

spamäti a písomne. Používanie 

matematických pojmov: sčítanec, súčet, 

menšenec, menšiteľ, rozdiel. Riešenie 

jednoduchých a zložených slovných úloh 

typu a+b+c, a+b-c, a-b-c a nepriamo 

sformulované úlohy na sčítanie a 

odčítanie v obore do 100. 

Sčítavať spamäti dvojciferné a jednociferné 

čísla bez prechodu aj s prechodom cez 10 v 

obore do 100. Spamäti odčítať jednociferné 

číslo od dvojciferného bez prechodu aj s 

prechodom cez základ 10 v obore do 100. 

Riešiť všetky typy príkladov na sčítanie 

a odčítanie dvojciferných čísel spamäti 

(náročnejšie písomne). Poznať vlastnosti 

sčítania a vedieť ich správne použiť pri 

riešení príkladov (komutatívnosť, 

asociatívnosť). Urobiť skúšku správnosti pri 

riešení jednoduchých slovných úloh. Vedieť 

riešiť jednoduché a zložené úlohy vedúce k 

zápisu a + b + c; a + b - c; a – b – c; v obore 

do 100. Vyriešiť nepriamo sformulované 

úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100. 

 

Násobenie a 

delenie 

prirodzených čísel 

v obore do 20 

Zavedenie násobenia. Súvislosť medzi 

násobením a sčítaním. Nácvik násobenia v 

obore do 20. Počítanie spamäti. 

Automatizácia spojov. Riešenie slovných 

úloh na násobenie. Propedeutika úloh na 

násobenie s kombinatorickou motiváciou. 

Tvorenie slovnej úlohy k danému 

numerickému príkladu na násobenie v 

obore do 20. Riešenie nepriamo 

sformulovaných slovných úloh na 

násobenie v obore do 20. Slovné úlohy na 

priamu úmernosť (ako preopedeutika) v 

obore do 20. Zavedenie delenia. 

Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na 

polovice, tretiny,...) Delenie, ako postupné 

odčítanie rovnakého čísla. Nácvik delenia 

v obore do 20. Počítanie spamäti. 

Automatizácia spojov. Súvislosť medzi 

delením a násobením. Riešenie slovných 

úloh na delenie. Tvorenie slovnej úlohy k 

danému numerickému príkladu na delenie 

v obore do 20. Riešenie slovných úloh na 

násobenie a delenie. 

Pohotovo počítať po 2,3,4,5.....Pochopiť 

násobenie ako sčítanie rovnakých sčítancov. 

Poznať znak násobenia(.). Poznať spamäti 

všetky spoje násobenia v obore prirodzených 

čísel do 20.Zväčšiť dané číslo násobením 

niekoľkokrát. Vedieť násobiť číslom 1 a 0. 

Pochopiť princíp násobenia v závislosti od 

poradia činiteľov. Odčítať od daného čísla 

postupne niekoľko rovnakých čísel. 

Pochopiť súvislosť medzi odčítaním a 

delením. Poznať znak delenia. Vedieť 

spamäti všetky spoje delenia v obore 

prirodzených čísel do 20. Deliť číslom 1. 

Vedieť, že nulou sa nedelí. Zmenšiť dané 

číslo delením niekoľkokrát. Vedieť deliť na 

rovnaké časti, vedieť deliť podľa obsahu. V 

obore do 20 riešiť jednoduché slovné úlohy 

na násobenie a delenie. Vedieť overiť 

správnosť riešenia výsledku a formulovať 

odpoveď. 

 

Vytváranie 

prirodzených 

čísel v obore do 

10 000. 

Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených 

čísel oboru do 10 000. Zobrazovanie čísel 

na číselnej osi, porovnávanie čísel a ich 

zaokrúhľovanie na desiatky, stovky. 

Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla v 

desiatkovej sústave. Číselná os. Nerovnice 

(propedeutika). Slovné úlohy na 

porovnávanie v obore do 10 000. Tvorenie 

slovnej úlohy k danému príkladu na 

porovnávanie v obore do 10 000. 

Vedieť čítať a písať troj- a štvorciferné čísla. 

Počítať po tisícoch, stovkách, desiatkach, 

jednotkách. Rozložiť troj- a štvorciferné 

čísla na tisícky, stovky, desiatky a jednotky, 

aj opačne . Zobrazovať a porovnávať čísla na 

číselnej osi i pomocou znakov >,<,=. Riešiť 

v obore prirodzených čísel do 10 000 

nerovnice typu: x< 6 150, x > 322. Získať 

prvotnépoznatky o zaokrúhľovaní 

prirodzených čísel. Vedieť zaokrúhľovať 

prirodzené čísla na desiatky, ovládať 

algoritmus pri zaokrúhľovaní čísel na 

desiatky. Riešiť slovné úlohy na 

porovnávanie v obore do 10 000. (Slovné 

úlohy charakterizované vzťahmi viac, menej, 



rovnako. ) 

 

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel 

v obore do 10 000. 

Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel. Zoznámenie sa 

s kalkulačkou a jej displejom. Sčítanie a 

odčítanie s využitím kalkulačky. Riešenie 

jednoduchých a zložených slovných úloh. 

Tvorenie textov k numerickým príkladom. 

Riešenie nepriamo sformulovaných 

slovných úloh. Riešenie slovných úloh s 

neprázdnym prienikom. 

Vedieť sčítať a odčítať jednoduché príklady 

aj spamäti. Ovládať algoritmus písomného 

sčítania a odčítania v obore do 10 000. 

Osvojiť si praktické sčítanie a odčítanie na 

kalkulačke v obore do 10 000. Vedieť urobiť 

kontrolu správnosti. Riešiť jednoduché 

slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. 

 

Geometria 

Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km. 

Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich 

premieňanie. 

Meranie dĺžky úsečky v milimetroch a v 

centimetroch. Meranie väčších 

vzdialeností: 

 približne (napr. krokmi) 

 s presnosťou na metre. 

Odhad dĺžky: 

 kratšej v centimetroch 

(milimetroch) 

 dlhšej v metroch. 

Rysovanie - základné zásady rysovania. 

Rysovanie priamok a úsečiek. 

Vyznačovanie 

úsečiek na priamke a danom 

geometrickom útvare. Rysovanie 

rovinných útvarov v štvorcovej sieti. 

Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných 

útvarov vo štvorcovej sieti. Stavba telies 

z kociek na základe plánu (obrázka). 

Kreslenie plánu stavby z kociek. 

Poznať jednotky dĺžky mm, cm, dm, km 

Vedieť porovnávať jednotky dĺžky. Vedieť 

pohotovo premieňať jednotky dĺžky. 

Odmerať dĺžku úsečky v mm a cm. Odmerať 

a porovnať dĺžku vzdialenosti v triede a v 

teréne krokom a odmeraním v metroch. 

Získať predstavu o dĺžke (vzdialenosti) - 

kratšej v cm, dlhšej v m a naučiť sa 

odhadnúť tieto vzdialenosti v metroch (v 

triede a v teréne). Osvojiť si a používať pri 

rysovaní základné zásady (čistota, presnosť, 

vhodné rysovacie pomôcky, hygiena a 

bezpečnosť pri rysovaní). 

Zdokonaľovať rysovanie úsečky danej dĺžky 

(v cm) a jej označovanie. Vedieť narysovať 

úsečku danej dĺžky v mm. Zdokonaľovať 

rysovanie priamok a ich označovanie. 

Narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti. 

Zväčšovať a zmenšovať rovinné útvary 

v štvorcovej sieti (štvorec, obdĺžnik). Vedieť 

vytvárať (budovať) z kociek rôzne stavby 

telies podľa plánu (obrázka). Nakresliť plán 

stavby z kociek. 

 

Riešenie 

aplikačných 

úloh a úloh 

rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie 

Úlohy na propedeutiku kombinatoriky 

(vytváranie všetkých možných skupín 

predmetov z daného počtu predmetov po 

dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou a 

symbolmi). 

Vytváranie skupín podľa daného 

i objaveného pravidla. Úlohy na 

propedeutiku pravdepodobnosti 

(pozorovanie istých udalostí, možných ale 

neistých udalostí a nemožných udalostí). 

Nepriamo sformulované slovné úlohy. 

Vytváranie tabuliek z údajov získaných 

žiakmi. 

Riešenie úloh na delenie 

s kombinatorickou motiváciou 

Vytvárať rôzne skupiny predmetov po 

dvoch, troch manipulatívnou činnosťou i 

symbolmi na základe spoločnej /príp. 

rozdielnej/ charakteristiky, znaku, vlastnosti 

a pod. Objaviť čo možno najviac pravidiel 

na vytváranie dvojíc, trojíc predmetov zo 

skupiny daného počtu predmetov. Vedieť si 

vytvoriť systém pri vypisovaní možností. 

Rozlišovať isté, neisté, možné a nemožné 

udalosti primerané veku. Riešiť primerané 

nepriamo sformulované úlohy. Získavať a 

zhromažďovať potrebné údaje. Zo získaných 

údajov vedieť zostaviť a prečítať tabuľku. 

Riešiť úlohy na delenie s kombinatorickou 

motiváciou. 

 

Prirodzené čísla 

v obore do 10 000. 

 

Zhrnutie učiva 

3.ročníka 

Násobenie a delenie čísel v obore do 20. 

SÚ na násobenie a delenie v obore do 20. 

Numerácia do 10 000. Porovnávanie. 

Nerovnice a číselná os. Násobenie a 

delenie 10,100,1 000. Sšítanie a odčítanie 

v obore do 10 000 spamäti. Písomné 

sčítanie a odčítanie v obore do 10 000. 

Jednoduché slovné úlohy. Nepriamo 

sformulované slovné úlohy. Rysovanie 

priamky a úsečky. Premena jednotiek 

dĺžky. Rovinné geometrické útvary- 

štvorec, obdĺžnik. 

Upevniť a overiť osvojené vedomosti a 

zručnosti získané  v 3. ročníku 



 

Hodnotenie: Vstupný , výstupný test – hodnotenie v percentách 

Kontrolná práca po každom tematickom celku – hodnotenie známkou 

Polročná práca – hodnotenie známkou 

Päťminútovky – hodnotenie známkou: 

 

10 príkladov Známka 20 príkladov 

0 cbýb 1 0,1 chyba 

1,2 chyby 2 2,3 chyby 

3,4 chyby 3 4,5,6 chýb 

5,6 chýb 4 7,8,9 chýb 

7 a viac chýb 5 10 a viac chýb 

 

Učebné zdroje:  

Štátny vzdelávací program ISCED 1, Matematika (vzdelávacia oblasť Matematika 

a práca s informáciami), príloha ISCED 1, 2009, Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. 

Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-

vzdelavaci-program/matematika_isced1.pdf 

Pavol Černek: MATEMATIKA pre 3. ročník základných škôl 
Matematika 3. ročník PRIEREZOVÉ TÉMY 

IX. Opakovanie 
Geometria 
Trojciferné čísla, počítanie po 1 

ENV, MEV, OSR, OŽZ, FI, DOV 

X.  Trojciferné čísla, počítanie po 1 
Geometria 
Počítanie po 10, 100 

DOV, FIG, OSR 

XI. Počítanie po 10, 100 
Geometria 
Násobenie 

OSR, DOV, FIG, ENV, MUV 

XII. Násobenie 
Geometria 

OSR, FIG, ENV 

I. Sčítanie a odčítanie do 1000 
Geometria 

DOV, OSR 

II. Rozdeľovanie a delenie 
Geometria 

OSR, ENV, OŽZ FIG 

III. Rozdeľovanie a delenia 
Geometria 

OSR 

IV.  Štvorciferné čísla a počítanie po 1 
Geometria 

ENV, FIG, OSR, TVVP 

V. Počítanie po 10, 100, 1000 
Geometria 
Násobenie a delenie 
 Sčítanie a odčítanie do 10 000 

ENV, FIG, DOVOSR, MUV, MEV 

VI. Sčítanie a odčítanie do 10 000 
Geometria 
Opakovanie 

OSR, FIG, TVVP, OŽZ, REV, MEV, ENV 

 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/matematika_isced1.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/matematika_isced1.pdf


DOV – Dopravná výchova 

ENV –Enviromentálna výchova 

MEV –Mediálna výchova 

MUV –Multikultúrna výchova 

OŽZ –Ochrana života, zdravia 

OSR –Osobnostný a sociálny rozvoj 

TPPZ –Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

FIG – Finančná gramotnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informatická výchova 
 

Učebné osnovy Informatická výchova 3. ročník (1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín 

ročne) 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 
Informácie okolo nás RNA - Oboznámenie s prostredím 

jednoduchého grafického editora – 

kreslenie obrázka voľnou rukou, s 

použitím nástrojov, efektívne 

využívanie nástrojov grafického editora 

pri kreslení obrázkov (kreslenie 

pomocou geometrických tvarov, 

priamok, výberu, kopírovania, 

presúvania...). 

Práca s textovým editorom, jednoduché 

formátovanie textu, kopírovanie, 

mazanie, presúvanie. 

Žiak dokáže 

Orientovať sa v prostredí jednoduchého 

grafického editora, samostatne pracovať s 

jednotlivými nástrojmi v grafickom editore, 

samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť 

obrázok, vytvoriť návod a využiť jednotlivé 

nástroje, nakresliť efektívne obrázok 

pomocou geometrických tvarov, obrázok 

uložiť a otvoriť, pracovať v prostredí 

jednoduchého textového editora, samostatne 

napísať, prepísať jednoduchý text, používať 

nástroje na úpravu textov, samostatne text 

uložiť a otvoriť, vložiť obrázok cez 

schránku, vkladať obrázky do textu cez 

schránku, na internete vyhľadávať obrázky, 

ukladať ich, kopírovať do priečinka a 

upravovať ich vo vhodnom prostredí, 

vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, príbeh, 

reklamu, 

Komunikácia 

prostredníctvom IKT 

Oboznámenie sa s nástrojmi a 

prezeranie a vyhľadávanie, využívanie 

internetu ako zdroj zábavy, ale aj 

informácií v textovej i obrazovej 

podobe. Bezpečné správanie na 

internete, základy slušného správania na 

internete. 

Orientovať sa v jednoduchých hrách a 

hypertextoch na internete, vie si samostatne 

nájsť a prečítať informáciu na internete, 

pozná nebezpečenstvo zverejňovania 

vlastných údajov, rozpoznať vhodné detské 

webové stránky  vzdelávacie, zábavné, 

náučné, je oboznámený s neblahým vplyvom 

stránok, propagujúcich násilie a s erotickým 

zameraním, na internete vyhľadávať 

obrázky, vie e-maily posielať používať 

jednoduché zásady písania e-mailov vykonať 

registráciu na detskom portáli, zadať 

bezpečnostné heslo nastaviť domovskú 

stránku 

Postupy riešenia 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

Získanie základov algoritmického 

myslenia. Využívanie možností IKT pri 

riešení úloh v rámci projektového 

vyučovania, prezentovaní projektov. 

získať základy algoritmického myslenia – 

príkazy v priamom režime, presúvať a 

usporiadať obrázky na základe predlohy 

alebo jednoduchého zadania klasifikovať, 

triediť alebo zoskupovať objekty podľa 

určitých vlastností riešiť jednoduché 

algoritmy v detskom programovacom 

prostredí, 

Princíp fungovania 

IKT 

Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie 

klávesnice, myši. 

Vytváranie, ukladanie, mazanie 

dokumentu, 

vytváranie priečinkov. 

Vymenovať prídavné zariadenia k počítaču – 

skener, tlačiareň, USB kľúč ..... pracovať s 

myšou, klávesnicou, samostatne s obrázkom 

pracovať a používať operácie (kopírovanie, 

prilepenie, otáčanie, prevrátenie), správnym 

spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD, 

minimalizovať a maximalizovať pracovné 

okno, zatvoriť ho, pracovať s USB kľúčom 

(vytvoriť priečinok, kopírovať dokumenty, 

obrázky), 

Informačná 

spoločnosť 

Spúšťanie hry a hudby. 

Ovládanie jednoduchých hier. 

Práca s multimédiami 

Ovládať samostatne výučbový SW, spustiť 

CD, DVD cez tento počítač, si samostatne 

spustiť hru z internetu, digitálnym 



fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku 

uložiť za pomoci učiteľa do priečinku, 

dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na 

tlačiarni, narábať s multimediálnou 

informáciou – prehrať zvuk, spustiť, 

zastaviť, zvuk nahrať prostredníctvom 

mikrofónu, ktorý vie zapojiť, pracovať so 

slúchadlami – zapojenie, hlasitosť, 

 

Hodnotenie: žiaci sú klasifikovaní známkou.  

V prvom polroku vytvoria ľubovoľný projekt, v ktorom skombinujú text a fotografiu.  

V druhom polroku vytvoria projekt – jednoduchú prezentáciu v PP.  

Na získanie podkladov na hodnotenie nám bude slúžiť sústavné diagnostické pozorovanie 

žiaka, zvládnutie jednotlivých výstupov, vynaložené úsilie žiaka a spracovanie zadaných úloh. 

Učebné zdroje: Štátny vzdelávací program ISCED 1, Informatická výchova (vzdelávacia 

oblasť Matematika a práca s informáciami), príloha ISCED 1, 2008, Bratislava : Štátny 

pedagogický ústav, 2008. Dostupné na internete: 

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

program/informaticka_vychova_isced1.pdf 

Martina Mosná, Zuzana Ščasná: Informatická výchova pre 3. Ročník, Putovanie so 

zázračným perom 

 
M Tematický celok Prierezové témy 

IX. Informačná spoločnosť 
Princípy fungovania IKT 

OSR, OZO 
MDV 

X. Princípy fungovania IKT 
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

DOV, OSR 
RĽK 

XI. Informácie okolo nás OSR, MDV, RĽK 

XII. Informácie okolo nás MDV, RĽK 

I. Informácie okolo nás OSR, MDV 

II. Informácie okolo nás 
Informačná spoločnosť 

OSR 
MDV 

III. Informácie okolo nás 
Informačná spoločnosť 
Princípy fungovania IKT 

MUV, OSR 
MUV, OSR 
MUV, OSR 

IV. Princípy fungovania IKT 
Informácie okolo nás, komunikácia prostredníctvom IKT 

MUV 
MDV, MUV, OSR 

V. Informácie okolo nás, komunikácia prostredníctvom IKT 
Princípy fungovania IKT 

ENV, MDV, OSR 
MDV, OSR, ENV 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/informaticka_vychova_isced1.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/informaticka_vychova_isced1.pdf


VI. Princípy fungovania IKT MDV, OSR, ENV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



   

Vlastiveda 

 
Objavujeme Slovensko - Slovensko moja vlasť 

Príbehy Slovenska na obrázkoch 

Slovensko na mape a obrázkoch, internete, knihách, rozprávkach, CD, DVD 

Za tajomstvami prírody Slovenska 

Kde sa nachádza Slovensko? Povesťami opradené pohoria (Tatry, Nízke Tatry, Pieniny, Malá 

Fatra). Naše rieky. jaskyne Slovenska plné záhad. 

(Demänovské j., Domica). Lesy. Čo ukrývajú?. Drahokam Slovenska – 

Naše starobylé pamiatky a ich krása 

Povesti z veľkých a starých miest Slovenska. Svetoznáme pamiatky Slovenska (UNESCO). 

Slávne hrady, zámky a povesti o nich 

Cestujeme v čase – Slovensko v minulosti a dnes 
 

Učebné osnovy Vlastiveda 3. ročník (1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ako sa vyznať vo 

svojom okolí 

Práca s kompasom, mapou, s 

časopismi, fotografiami, pohľadnicami, 

so štvorcovým plánom. 

Vyjadriť opis krajiny rôznymi spôsobmi. 

Poznať typy krajín Vedieť utvárať plán 

vlastnej krajiny. Naučiť sa pracovať s 

kompasom. Osvojiť si základné svetové strany 

a vedľajšie svetové strany. Upevniť pojem 

obzor. Oboznámiť sa s mapou, čo to mapa je, 

ako vzniká. Pracovať s mierkou mapy. 

Spoznávať rôzne typy máp. Utvoriť pomocou 

modelov zo zemiakov vrstevnice. Vedieť 

farebným zobrazením znázorniť výšky pohorí. 

Objavujeme 

Slovensko 

mapy, počítače, fotografie, slepé mapy, 

encyklopédie, pohľadnice miest, 

interaktívna tabuľa 

Osvojiť si pojem glóbus. Vedieť určiť kde sa 

nachádza Slovensko na glóbuse, na mape. 

Pracovať s mapkou Slovenska. Spoznávať 

významné pohoria Slovenska. Oboznámiť sa s 

Tatranským národným parkom. Spoznávať 

najvýznamnejšie rieky na Slovensku. Osvojiť 

si pojmy priehrada, jazerá, plesá. Rozlišovať 

rôzne typy lesov. Spoznávať faunu a zvieratá 

týchto lesov. Vedieť na mapách vyhľadať 

jaskyne a kúpeľné mestá na Slovensku. Naučiť 

sa pracovať s turistickými mapami. 

Spoznávame dejiny odborná literatúra, povesti, 

encyklopédie, mapy, obrázkový 

materiál, pohľadnice, počítače, 

interaktívna tabuľa, fotografie 

Oboznámiť sa s časovou priamkou, vedieť 

zoradiť sled udalostí podľa času v dejinách. 

Vedieť rozprávať o osídľovaní obyvateľov na 

našom území. Spoznávať Slovensko kedysi a 

dnes. Oboznámiť sa s významnou osobnosťou 

z našich dejín a to so Svätoplukom. Poznať 

život slovanských predkov. Poznať výrazný 

prínos panovníčky Márii Terézii. Vedieť kto 

zaviedol povinnú školskú dochádzku. 

Oboznámiť sa ako vznikol slovenský jazyk a 

poznať diela a činy predstaviteľov , 

zakladateľov slovenského jazyka a to Ľudovíta 

Štúra a Antona Bernoláka. Poukázať na 

výrazný prínos pre Slovensko u M. R. 

Štefánika. Oboznámiť sa s pojmami Európska 

Únia, európsky parlament, poznať krajiny EU, 

prínos EU. 



Naše starobylé 

pamiatky a ich 

krása 

počítače, práca s DVD, interaktívna 

tabuľa, pohľadnice miest, fotografie, 

časopisy, mapy, odborná literatúra 

Oboznámiť sa ako vznikali prvé mestá, 

s pojmami námestie, radnica, mestská rada, 

stĺp hanby, kostoly. Spoznávať významné 

historické mestá Slovenska a to Trnavu, 

Bratislavu, Levoču, Nitru, Kežmarok, Košice, 

Banskú Bystricu, Trenčín. Pracovať 

s povesťami o mestách Slovenska, vyhľadávať 

povesti nielen o mestách ale i o hradoch a 

zámkoch Slovenska. Poznať svetové pamiatky 

na Slovensku zapísané do Zoznamu svetového 

kultúrneho dedičstva UNESCO. Vyhľadávať 

uvedené pamiatky na mapách Slovenska. 

 

Spôsoby hodnotenia žiakov: 

1. Ústne skúšanie – klasifikácia známkou. 

2. Projekty – Plán ZOO (Pohoria a rieky Slovenska, Slovensko kedysi a dnes, Európska únia 

a Slovensko...) 

3. Kvízy 

4. Práca s mapou – orientácia na mape 

Písomné práce budú hodnotené percentuálne. 

Učebné zdroje: 

Štátny vzdelávací program ISCED 1, Vlastiveda (vzdelávacia oblasť Príroda a 

spoločnosť), príloha ISCED 1, 2011, Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2011. Dostupné 

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

program/vlastiveda_isced1.pdf 

Mária Kožuchová, Renata Matúšková, Mária Šimunková: VLASTIVEDA pre 3. Ročník 

základných škôl 

Vlastiveda 3. roč. PRIEREZOVÉ TÉMY 

IX.  Ako sa vyznať vo svojom 
okolí 

Kronika obce 
Krajina 
Orientácia podľa svetových 
strán 
Veci pri pohľade zhora 

OSR,TPPZ,ENV 
TPZ, 

X. Ako sa vyznať vo svojom 
okolí 

Význam plánu 
Vznik mapy 

ČG 
OSR,TPPZ 

XI. Objavujeme Slovensko Slovensko a jeho poloha 
Pohoria a chránené územia 
Vodstvo 
Lesy 

OSR,ENV,DOV, 
OŽZ,MEV 

XII. Objavujeme Slovensko Jaskyne, minerálne a termálne 
vody 
Turistická mapa 

OSR,OŽO,ENV 
FG,ČG 

I. Dejiny Slovenska Časové súvislosti 
Osídľovanie ľudí 
Historické predmety 

ČG,ENV,OSR 
MEV,TPPZ 
RLK 

II. Dejiny Slovenska Svätopluk a jeho sláva 
Panovníčka Mária Terézia 
Vznik spisovnej slovenčiny 

MUV,TPPZ,OSR 
ČG,MUV 

III. Dejiny Slovenska Slovenská hymna a jej vznik 
M.R.Štefánik 

ŠG,FG,Vých. 
k vlastenectvu, ĽP 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/vlastiveda_isced1.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/vlastiveda_isced1.pdf


Slovensko v súčastnosti TPPZ 
IV.  Starobylé pamiatky a ich 

krása 
Vznik miest 
Slávne mestá I. 
BA,TT,KE,Kežmarok 
Slávne mestáII. 
TN,BB,Martin 

RLK,ČG,MUV,TPPZ ČG 

V. Starobylé pamiatky a ich 
krása 

Povesti o mestách 
Hrady a zámky 
Povesti o hradoch 

ČG,RLK,TPPZ 
MUV,OSR 

VI. Starobylé pamiatky a ich 
krása 

Svetoznáme pamiatky I. 
Pamiatky UNESCO 
Vlkolínec,B.Štiavnica 
Levoča, Bardejov 

RLK,ČG,TPPZ,OSR 
RLK,ČG,FG 

OSR –Osobnostný a sociálny rozvoj      TPPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

DOV –Dopravná výchova                        RLK -Regionálna a tradičná ľud. Kultúra 

ENV –Enviromentálna výchova              FG –Finančná gramotnosť 

MEV –Mediálna výchova                         ČG –Čitateľská gramotnosť 

MUV –Multikultúrna výchova                 OZO-Ochrana života a zdravi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prírodoveda 
 

Ciele predmetu 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v 

informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho 

kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k: 

 spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k 
vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody, 

 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním 
v rôznych informačných zdrojoch, 

 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých 

zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne, 

 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním, 

 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty, 

 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu, 

 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné 

javy a existencie, 

 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho 
využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje, 

 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho 
aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu. 

Čiastkové ciele predmetu 

Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby: 

 sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí 

schopnosť syntézy), 

 sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie), 

 sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť 
tvorby testov hypotéz a predpokladov), 

 vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr 

súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo), 

 sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím 
neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a 

modifikovať ho, ale aj schopnosť indukcie), 

 sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí 
schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s 

imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia), 

 si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí 
schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), 

 dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr 

súvisí schopnosť efektívnej kooperácie) 

 

Učebné osnovy Prírodoveda 3. ročník (2 vyučovacie hodiny týždenne, 66 hodín) 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veci okolo nás, 

vlastnosti látok, 

meranie vlastnosti 

látok, voda, vzduch 

Triedenie a rozpoznávanie látok podľa 

ich vlastnosti. 

Zmeny vlastnosti látok. 

Voda – vlastnosti vody. 

Určiť vlastnosti látok podľa zmyslových 

vnemov. Vedieť zdôvodniť zmeny vlastnosti 

látok -topenie, tuhnutie, vyparovanie, 

kondenzácia. Odmerať objem kvapalín podľa 



Vzduch- čistota, pohyb vzduchu. 

Vlastnosti látok podľa zmyslových 

vnemov. 

Porovnávanie a meranie. 

Meranie objemu kvapalín podľa valca. 

Meranie hmotnosti. 

Fyzikálne veličiny. Hmotnosť, čas, 

objem, teplota, sila. Meranie fyzikálnych 

veličín meradlami, zápis do tabuliek. 

Meranie kvapalín, odmerný valec, filter 

na vodu, hmotnosť, fyzikálne veličiny, 

čas, teplota, sila. 

Medzinárodné jednotky fyzikálnych 

veličín. 

odmerného valca. Odmerať hmotnosť. 

Odmerať teplotu vody a vzduchu 

laboratórnym teplomerom. Odmerať teplotu 

ľudského tela lekárskym teplomerom. 

Odmerať silu silomerom. Zosumarizovať 

výsledky merania do tabuľky. Pripraviť 

experiment na zistenie podmienok zmeny 

látok. Porovnávať vlastnosti látok, sily, 

hmotnosti žiakov v triede. Zostrojiť filter na 

čistenie vody. Poznať jednotky objemu a 

hmotnosti. Poznať meradlo času. Poznať 

jednotku teploty, rozumieť znamienku : + a – 

pri označovaní teploty. 

Uviesť tri príklady pôsobenia sily v našom. 

Technika, technické 

objavy 

Technika okolo nás. Jednoduché stroje. 

Páka, kladka, naklonená rovina, prevody 

ozubených kolies.  

Projekty:  

Premiestňovanie nákladu. 

Ako Egypťania stavali pyramídy. 

Prevody ozubených kolies v domácnosti. 

Vytvor svetelný pútač pre.... 

Elektrická energia. 

Zdôvodniť význam techniky v našom živote. 

Poznať princíp fungovania jednoduchých 

strojov. 

Zostrojiť pri modelovaní funkčný model 

zariadení, ktoré obsahujú jednoduché stroje. 

Vysvetliť význam elektrickej energie. 

Zostaviť jednoduchý elektrický obvod. 

Vyhľadávať informácie. 

Živé organizmy Človek. Hlavné vonkajšie časti ľudského 

tela. 

Podmienky pre život človeka. Živočíchy. 

Vonkajšie časti živočíchov, pohyb 

živočíchov 

podmienky života živočíchov. 

Poznať pojmy, hlava, telo, atď... schematicky 

to znázorniť. 

Vysvetliť vzťah človek, voda, vzduch, pôda. 

Poznať vonkajšie časti živočíchov 

 

Hodnotenie: Žiakov klasifikujeme známkou za ústne odpovede, projekty, samostatné práce a 

písomné práce po tematických celkoch. Každý tematický celok v jednotlivých ročníkoch je 

ukončený kontrolnou prácou, testom, prípadne inou písomnou formou overovania vedomostí 

žiakov. Tieto písomné práce sú bodovo ohodnotené percentuálnou škálou, ktorá rozhoduje o 

pridelenej známke : 100% - 90% - 1, 89% - 75% - 2, 74% - 50% - 3, 49% - 25% - 4, 24% - 

0% - 5. 

Projekty v 3. ročníku : Voda, Jednoduchý stroj, Rôznorodosť životných podmienok 

 

Učebné zdroje: 

Štátny vzdelávací program ISCED 1, Prírodoveda (vzdelávacia oblasť Príroda a 

spoločnosť), príloha ISCED 1, 2011, Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2011. Dostupné 

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

program/prirodoveda_isced1.pdf 

 Rút Adame, Oľga Kováčiková: PRÍRODOVEDA pre 1. Stupeň základných škôl 

 
M Tematický celok Prierezové témy 

IX. Objavujeme tajomstvá vody ENV, OSR, OZO 

 

X. Objavujeme tajomstvá vody 

 

ENV, OSR, OZO 

 



M Tematický celok Prierezové témy 

XI. 

 

Zisťujeme ako meriame objem, hmotnosť, čas a teplotu 

 

OSR, OZO 

 

XII. Zisťujeme ako meriame objem, hmotnosť, čas a teplotu 
Učíme sa, čo je hustota 
 

OSR,OZO 

 

I. Učíme sa, čo je hustota OSR, OZO,ENV,  

II. Objavujeme teplo a svetlo OSR, OZO 

III. Objavujeme teplo a svetlo 

Objavujeme pôdu 

ENV, OSR,OZO 

IV. Objavujene ľudské telo OSR, OZO 

 

V. Objavujene ľudské telo 

 

OSR,OZO 

 

VI. Objavujeme ľudské telo OSR,OZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etická výchova 
Ciele učebného predmetu 

Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá: 

 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj 
prosociálnosť, 

 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 

 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými 

normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej 

miery nezávislá od tlaku spoločnosti, 

 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná 
správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách, 

 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, 

 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi 

emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez 

nadšenia s pocitom sebaľútosti, 

 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný 

kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami, 

 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu. 
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných škôl je: 

 viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, 

 naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla, 

 naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho 
správania primerané veku, 

 umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov, 

 umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne 

normy podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností, 

 formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov. 
 

Učebné osnovy Etická výchova 3. ročník (1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

Tematický 

celok/počet 

hodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postoje a zručnosti 

v medziľudských 

vzťahoch/4 

pravidlá , otvorená komunikácia, 

prijímanie pravdy o sebe a iných, 

odmietnutie zla, postavenie sa proti 

šikanovaniu, vedieť povedať nie na 

negatívne ponuky, správanie sa 

v rizikových situáciách. 

Vie vysvetliť pojem komunikácia, uvedomiť 

si dôležitosť slov pri komunikácii, naučiť sa 

reálne vidieť a prijímať seba samého aj iných, 

naučiť žiakov ako odmietnuť zlo, postaviť sa 

proti šikanovaniu , osvojiť si asertívne 

správanie 

Vcítenie sa do 

prežívania 

iných – empatia/8 

rozumie pojmom súcit, spolucítenie, 

vcítenie sa do iného, vie čo je to omyl v 

živote človeka, pozná pojem odpúšťanie, 

chápe skutočnosť viny a odpúšťania, 

rešpektuje právo na omyl 

Rozvíjať u žiakov empatiu, viesť žiakov, aby 

sa vcítili do sociálnych problémov 

spoločnosti, poukázať na mnohotvárnosť 

pohľadov a dôležitosť osobnej účasti, ochoty 

zmeniť svoj názor, ak chceme byť empatickí, 

vytvoriť žiakom priestor pre citlivejšie 

vnímanie zdravotne postihnutých, pokúsiť sa 

spoznať stanovisko druhého. 

Riešenie 

konfliktov/5 

právo na omyl a odpúšťanie, právo na 

možnosť nápravy, sebaovládanie, 

sebaúcta, spolupráca, súťaživosť a 

kooperácia, deliť sa o dobro, reagovať na 

neprijatie pomoci 

Osvojiť si význam odpúšťania 

v medziľudských vzťahoch, rozvíjať 

sebaovládanie a jeho upevňovanie, priznať si 

svoju chybu a pokúsiť sa ju napraviť, načúvať 

a vypočuť si iných, poukázať na záujmy ako 

zdroj sebaúcty, poukázať na dôležitosť 



spolupráce a vyskúšať si ju, naučiť žiakov 

nemať pravdu za každú cenu 

Pomoc, darovanie, 

delenie 

Sa/7 

prosociálnosť, ochrana zvierat, 

starostlivosť o prírodu, psychická a 

materiálna pomoc, darovanie v rámci 

rodiny, význam dobra pre iných 

Uvedomiť si nutnosť vzájomnej pomoci, 

vnímať prírodu všetkými zmyslami, naučiť 

žiakov čo cítia zvieratá, vedieť zahĺbiť sa do 

možného prežívania zvierat, poukázať na 

radosť zo spoločného dobra a myslieť aj na 

iných, viesť žiakov k zodpovednosti za prijaté 

hmotné dobro, viesť žiakov k solidarite s 

ľuďmi v iných krajinách, viesť žiakov k 

citlivosti pre potreby okolia a ich reálnu 

pomoc 

Naša škola/9 osobnosť školy, účasť žiakov na živote a 

úspechoch školy, bezpečné správanie v 

rizikových situáciách, informácie 

o živote v našej škole, záujmové krúžky, 

súťaže, olympiády, rodina a škola, 

priatelia v rodine a v škole, spolužiaci , 

triedne spoločenstvo 

Rozvíjať identitu a súdržnosť, upozorniť 

žiakov na hodnoty ľudí, spolužiakov, s 

ktorými žijeme, poukázať na rozvoj sebaúcty 

prostredníctvom učenia, vytvoriť priestor na 

rozprávanie o škole, vzbudiť u žiakov záujem 

o problémy školy, naučiť sa odmietnuť zlo a 

povedať nie na negatívne ponuky, naučiť sa 

odmietnuť iniciatívu ohrozujúcu zdravie a 

osobnú bezpečnosť, predstaviť školu 

prostredníctvom internetu, fotografií, 

projektov, viesť žiakov k podpore dobrých 

vzťahoch v škole, v rodine, v skupine, utvárať 

pozitívnu atmosféru v triednom spoločenstve 

 

Hodnotenie: : Žiak je klasifikovaný známkou, pričom prihliadame najmä na aktivitu dieťaťa, 

schopnosť spolupracovať a snahu dieťaťa správať sa prosociálne. 

Projekty : Šikanovanie, Zlo a dobro, Moja škola. Výstava projektov na chodbách a v triede. 

Učebné zdroje: 

Štátny vzdelávací program ISCED 1, Etická výchova (vzdelávacia oblasť Človek 

a hodnoty), príloha ISCED 1, 2011, Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2011. Dostupné na 

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

program/eticka_vychova_isced1.pdf 

 Eva Ivanová, Ľubica Kopinová, Eva Líšková : ETICKÁ VÝCHOVA pre 3. ročník 

základných škôl 

 

Etická výchova  PRIEREZOVÉ TÉMY 

IX. Sociálne postoje v medziľudských vzťahoch  OSR, TBZ, OZO  

X. Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch OSR, OZO, TBZ  
XI. Reálne a zobrazené vzory OSR  

XII. Reálne a zobrazené vzory MEV  

I. Rozvoj tvorivosti a iniciatívy OSR, TBZ  

II.  Rozvoj tvorivosti a iniciatívy OSR, TBZ, ENV, MEV, MUV  
III. Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa OSR, OZO  

IV. Náš región, oblasť OSR, RLK, FIG  

V. Náš región OSR, RLK, FIG  

VI. Aktivity na uvoľnenie OSR, TBZ  
 

OSR –Osobnostný a sociálny rozvoj 



ENV –Enviromentálna výchova 

MEV – Mediálna výchova 

MUV –Multikultúrna výchova 

DOV –Dopravná výchova 

OZO –Ochrana života, zdravia 

TBZ   -Tvorba projektu, prezentačné zručnosti 

RLK –Regionálna kultúra 

FIG – Finančná gramotnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Náboženská výchova 
Téma roka: Cesta viery. 

Cieľ roka: Spoznať cestu viery Božieho ľudu v trojjedinstvo Boha. Rozvíjať vieru v Boha 

formou svedomia. Budovať postoj viery v trojjedinstvo Boha. 
 

Učebné osnovy Náboženská výchova, 3. ročník (1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín 

ročne) 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veriť Bohu vyjadriť vieru v Boha reprodukovať 

biblické obrazy Boha reprodukovať 

podobenstvo o horčičnom semienku 

pripomenúť si krst (krstné sľuby) 

Žiak dokáže: 

jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená 

veriť Bohu, porozumieť symbolickému 

významu reči, reprodukovať podobenstvo o 

horčičnom semienku, na obraze horčičného 

semienka spoznávať Ježišovo učenie o Božom 

kráľovstve, na raste horčičného semienka 

intuitívne vnímať paradox vzniku veľkej veci z 

niečoho nepatrného, na príklade podobenstva o 

horčičnom semienku prijímať krst ako 

významnú udalosť v živote viery, opísať obsah 

krstných sľubov, otvoriť sa pre formovanie 

osobného života viery 

Ježiš uzdravuje reprodukovať príbehy o Ježišových 

uzdraveniach (uzdravenie slepého, 

hluchonemého, s „vyschnutou rukou“, 

ochrnutého) rozvíjať mravné cítenie 

Žiak dokáže: 

reprodukovať biblické príbehy o uzdravení 

slepého, hluchonemého, človeka s „vyschnutou 

rukou“ a ochrnutého, na modelovej situácii 

reflektovať vlastnú schopnosť počuť, konať, 

vidieť to, čo je v živote podstatné, identifikovať 

sa s biblickými postavami potrebujúcimi 

uzdravenie, byť disponovaný na rozvoj 

mravného úsudku. 

Ježiš nám odpúšťa pochopiť podstatu viny a hriechu 

Ježiš v dome hriešnika (Zachej) 

Ježiš odovzdáva moc odpúšťať 

Popísať Sviatosť zmierenia 

Žiak dokáže: 

jednoduchým spôsobom vysvetliť možné 

reakcie človeka na vinu, jednoduchým 

spôsobom vysvetliť kresťanský pohľad na vinu 

ako uznanie viny a odpustenie, vnímať vinu ako 

súčasť života každého človeka, reflektovať 

vlastné zaobchádzanie s vinou, reprodukovať 

biblický príbeh o hostine v dome Zacheja, 

osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia, prijímať 

sviatosť zmierenia ako dar, oceniť 

mimosviatostné formy pokánia, oceniť 

sviatostnú formu pokánia, pravidelnou osobnou 

reflexiou formovať svoje mravné cítenie, 

zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc pre 

človeka v situácii mravného zlyhania, podieľať 

sa na sviatosti zmierenia. 

Ježiš nás 

Oslobodzuje 

rozoznať hriech a dôsledky hriechu 

pripomenúť si Veľkú noc a definovať 

Desatoro (pravidlá pre život v slobode) 

dokázať prijať Ježišovu smrť a 

zmŕtvychvstanie (podobenstvo 

o pšeničnom zrne) 

Žiak dokáže: 

na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť 

hriech a jeho dôsledky, vysvetliť pojem hriech, 

reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť 

význam jednotlivých prikázaní, akceptovať 

Desatoro ako pravidlá pre dobrý život, stotožniť 

sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi 

sa na konkrétne situácie v jeho živote, nájsť 

analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom 

zrne a Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním 

posúdiť hriech ako stratu Božej blízkosti, 



posúdiť hriech a jeho následky ako ublíženie 

sebe i iným, jednoduchým spôsobom zhodnotiť 

svoje správanie, konanie v zhode so svojím 

svedomím, posúdiť rozdiel medzi porušením 

zákona a zanedbaním dobra (prechod od 

heteronómneho svedomia k autonómnemu), 

otvoriť sa pre posolstvo prísľubu nádeje 

Ježiš nás pozýva 

na hostinu 

Reprodukovať biblický príbeh 

o nasýtení (zázrak rozmnoženia 

chlebov – Jn 6, 1-13) 

Pripomenúť si Poslednú večeru 

(Eucharistia) 

svätá omša ako hostina (hostina 

spoločenstva, 

hostina slova, chleba) 

Žiak dokáže: 

nájsť súvislosť medzi poslednou večerou 

a svätou omšou, odlíšiť chlieb od 

eucharistického chleba, objaviť súvislosť medzi 

ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým 

textom o rozmnožení chlebov a sviatosťou 

Eucharistie, oceniť potrebu slávenia pre život 

človeka, rozvíjať schopnosť života v 

spoločenstve, uvedomiť si dôležitosť častého 

prijímania Eucharistie pre svoj duchovný rast 

 

Hodnotenie predmetu: Náboženskú výchovu neklasifikujeme známkou. Klasifikujeme 

slovne absolvoval/neabsolvoval. Hlavný dôraz kladieme na individualitu dieťaťa a na plnenie 

jeho úloh počas vyučovania ako aj na aktivitu dieťaťa. Okrem toho žiak vypracuje jeden 

povinný projekt, ktorého tému si môže vybrať sám. 

Učebné zdroje: 

Štátny vzdelávací program ISCED 1, Náboženská výchova (vzdelávacia oblasť 

Človek a hodnoty), príloha ISCED 1, 2011, Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2011. 

Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-

vzdelavaci-program/katolicke_nabozenstvo_isced_1.pdf 

 Martina Baginová: CESTA VIERY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výtvarná výchova 
 

Učebné osnovy : Výtvarná výchova 3. ročník (1,5 vyučovacej hodiny týždenne, 49 hodín 

ročne) 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania 

Skladanie zo stavebníc, plošné 

vyfarbovanie na geometrickej sieti, 

kresby, maľby, koláže, modelovanie 

geometrických telies, hra s farbou, 

monotypia, tlač 

Žiak dokáže 

Zobraziť figúru, vecne zobraziť predmety, 

predmety z geometrických útvarov. Zobraziť 

z odpadového materiálu 3D objekt, zoznámiť 

sa so svetelnou škálou jednotlivých farieb. 

Kompozičné 

princípy 

a možnosti 

kompozície 

Kresba, maľba, kreslenie 

prostredníctvom počítača, kresba 

zátišia, kytica, drapéria, ovocie 

Zobraziť predmety na základe prienikov 

a rôznych obrysov, vytvárať dané celky. 

Zobraziť predmety rôznych tvarov v rôznych 

variáciách do daných celkov. 

Podnety výtvarného 

umenia – médiá, 

procesy, štýly, 

techniky, témy 

Kombinovaná technika, koláž s 

kresbou, modelovanie, vyrývanie do 

sadry 

Zhotoviť obaly na výkresy, manipulovať 

s netradičným materiálom – hlina, sadra. 

Výtvarné činnosti 

inšpirované 

dejinami 

umenia 

Kresba, maľba, paketáž Získať základné informácie o princípoch 

impresionistickej, surrealistickej a akčnej 

maľby, poznať vybrané charakteristické diela 

týchto smerov. 

Podnety 

a fotografie 

Spájanie materiálov v koláži. Zvládnuť jednoduché konštrukčno- technické 

úkony s materiálom. 

Podnety filmu 

a videa 

Beseda, premietanie Získať prvé vedomosti o vzniku filmu, o 

pohybe obrazu, akcii, filmovej postave. 

Podnety 

architektúry 

Vychádzka do okolia, modelovanie, 

maľba prvkov architektúry 

Získať prvé vedomosti o architektonickom 

priestore a tvare. 

Podnety dizajnu Znak, erb, erb svojej rodiny Hľadať tvarové a funkčné analógie medzi 

živými organizmami a architektúrou, 

dizajnom. 

Podnety tradičných 

remesiel 

Tvorba bábky Zvládnuť základy šitia a manipuláciu 

s netradičným materiálom – drôt. 

Elektronické médiá Kresba a maľba Zvládnuť základné operácie na počítači, 

typografickotextové, 

s kresliacimi a maliarskymi nástrojmi. 

Porovnávacie 

kombinácie 

a súhrnné cvičenia 

Porovnávanie diela, rozhovor, kresba, 

maľba, 

kombinované techniky, podnety hudby 

Analyzovať dielo podľa výberu, parafrázovať 

dielo po 

predchádzajúcej analýze. Pokúšať sa 

charakterizovať vzťahy farieb a tvarov voči 

tónom hudby. 

Synestetické 

podnety 

Maľba, kresba, kombinované techniky Vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať 

synestetické vzťahy voči chutiam, vôňam, 

pachom. 

Podnety rôznych 

oblastí poznávania 

sveta 

Benzínová technika Experimentovať s farbou a hmotou. 

Tradícia a identita , 

kultúrna krajina 

Maľba, kresba kultúrnej pamiatky – 

cintorín, kostol. 

Výtvarne stvárniť svoje poznatky o svojom 

regióne, obci. 

Škola v galérii Beseda s umelcom z nášho regiónu v 

galérii, návšteva galérie, výstavy 

umeleckej školy 

Nadviazať diskusiu na rozprávanie umelca 

o výtvarnom diele. 

Výtvarné hry Kolektívna práca s využitím rôznych 

výtvarných techník 

Spontánnosť výtvarného prejavu. 

 

Hodnotenie daného predmetu : Výtvarná výchova je klasifikovaná známkou, pričom učiteľ 

prihliada na osobitosti a individualitu žiaka, jeho aktivitu a tvorivosť. Sleduje, či žiak ovláda 



zručnosti podľa požiadaviek ročníkových kompetencií. Učiteľ hodnotí, ako žiak dokáže 

vekuprimerane interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich výsledky. Na hodnotenie tiež 

vplýva, ako žiak dokázal zrealizovať svoju prácu. 

Učebné zdroje: 

Štátny vzdelávací program ISCED 1, Výtvarná výchova (vzdelávacia oblasť Umenie a 

kultúra), príloha ISCED 1, 2009, Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. Dostupné na 

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

program/vytvarna_vychova_isced1.pdf 

  

 

Výtvarná výchova 3. roč. PRIEREZOVÉ TÉMY 

IX. Základné vyjadrovacie prostriedky-bod, línia, tvar, škvrna 
Výtvarné hry 

OSC, TPPZ  

X. Výtvarné hry 
Kompozičné princípy 

MDV, TPPZ, ENV, OSR  

XI. Kompozičné princípy 
Podnety výtvarného umenia/procesy techniky a témy 

PPSPJ, OŽZ, ENV  

XII. Podnety výtvarného umenia/ procesy techniky a témy OSR, OŽZ  

I. Podnety dejín umenia 
Podnety fotografie 
Podnety filmu a videa 

MUV, TPPZ, MDV  

II. Podnety architektúry 
Podnety dizajnu 

MUV, VMR, TPPZ  

III. Podnety tradičných remesiel 
Podnety elektronických médií 
Porovnávacie kombinačné a súhrnné cvičenia 

MED, ENV  

IV.  Porovnávacie kombinačné a súhrnné cvičenia 
Podnety hudby, literatúry, synestetické podnety 

OSR, MDV  

V. Podnety z rôznych oblastí/ poznávanie sveta ENV, TPPZ  

VI.  Tradícia a identita/ kultúrna krajina ENV  

 

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

TPPZ –Tvorba zážitková 

MDV – Mediálna výchova 

ENV – Enviromentálna výchova 

OŽZ –Ochrana života a zdravia 

MUV –Multikultúrna váchova 

VMR –Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 



Hudobná výchova 

 

Učebné osnovy : Hudobná výchova 3.ročník (1 vyučovacia hodina týždenne, 33 hodín 

ročne) 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vokálno – 

intonačná 

Činnosť 

Slovenské ľudové piesne (najmä detské, 

tanečné, žartovné), piesne susedných 

národov, detské tanečné piesne 

súčasných autorov v rozsahu c¹ – d². 

Krátke hlasové, intonačno-rytmické a 

sluchové cvičenia, hudobné hry (hra na 

ozvenu, otázka – odpoveď, reťazová hra, 

rytmické a melodické doplňovačky 

Vedieť čisto a so správnym výrazom 

zaspievať slovenské ľudové piesne, piesne 

susedných národov a detské tanečné piesne 

súčasných autorov. Zvládnuť základy 

speváckeho dýchania, správne nasadenie 

tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek. 

Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon a 

jednoduchý ostinátny dvojhlas. Poznať 

a správne realizovať hodnoty nôt 

vyskytujúcich sa v piesňach, realizovať 

rytmické tvorenie. Dokázať určiť náladu a 

hlavnú myšlienku piesní, vyvodiť 

charakteristické výrazové prostriedky. 

Intonácia v priestore 1. – 8. (bez 7. stupňa) a 

dolného 5. stupňa podľa fonogestiky a 

písmenkových nôt, elementárne tvorenie 

v tomto priestore. 

Inštrumentálne 

činnosti 

Sprievody k piesňam, jednoduché 

rytmické hry a cvičenia. 

Vedieť zahrať jednoduché sprievody k 

piesňam, správne zvoleným detským 

hudobným nástrojom zdôrazniť dôležité 

hudobné myšlienky v počúvanej skladbe. 

Uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty a 

ich vzťahy v takte. Vedieť tvoriť ostinátne 

sprievody zodpovedajúce charakteru piesní. 

Zdokonaľovať sa v technike hry na detských 

hudobných nástrojoch. 

Hudobno – 

pohybové 

Činnosti 

Jednoduché tance Vedieť zatancovať jednokročku, dvojkročku, 

mazúrku, základný polkový krok, zostaviť z 

krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu 

piesne a kultivované telesné pohyby. 

Dokázať vyjadriť obsah piesní a skladieb 

pohybom. Elementárna pohybová 

improvizácia na hudbu. Taktovať 2- a 3-

dobý takt. 

Percepčné činnosti Inštruktívne skladby skladateľov 20. a 

21. storočia. 

Podľa sluchu poznať minimálne 6 

hudobných skladieb skladateľov 20. a 

21.storočia, dokázať vystihnúť ich náladu a 

odhaliť dominujúce výrazové prostriedky. 

Poznať kontrast, návrat, totožnosť, 

podobnosť a odlišnosť hudobných myšlienok 

v hudobnej skladbe. Dokázať verbalizovať, 

výtvarne vyjadriť hudobné zážitky. 

Hudobno – 

dramatické 

Činnosti 

Hudobno-dramatické etudy, hry, jeden 

hudobnodramatický celok. 

Realizovať minimálne 1 hudobno-

dramatickú etudu (celok). Prežívaním 

modelových situácií pociťovať spojenie 

hudobno-dramatického prejavu s reálnymi 

životnými situáciami. Rešpektovať názory 

iných a stáť si za svojimi riešeniami. Vedieť 

transformovať v hudobných činnostiach 

získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii 

improvizácie v hudobno-dramatických 



etudách a celkoch 

 

Hodnotenie: Žiak je klasifikovaný známkou. Učiteľ prihliada najmä na individuálne 

osobitosti dieťaťa, jeho aktivitu a schopnosť spolupracovať s ostatnými žiakmi. Okrem toho 

sleduje, ako je žiak schopný splniť požadované kompetencie. 

Učebné zdroje: 

Štátny vzdelávací program ISCED 1, Hudobná výchova (vzdelávacia oblasť Umenie a 

kultúra), príloha ISCED 1, 2009, Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. Dostupné na 

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

program/hudobna_vychova_isced1.pdf 

 Eva Langsteinová, Belo Felix: Hudobná výchova pre 3. ročník 

 

Hudobná výchova 3. roč. PRIEREZOVÉ TÉMY 

IX. Pieseň pre tvoje uši 
Počítadlová 
Kmotra!čo? 

OSR, OŽZ FG, VMR 

X.  B. Smetana Pochod komediantov 
Ty a ja, My sme sestry veselé 
Pieseň trpaslúšikov 
Trpaslíci v makovici 

OSR, MEV, VMR,OŽZ,ENV 

XI. Na vlak,J. Ciker Vlak ide 
Čie sú to kone 
A ja som z Oravy debnár 
Pozri na mňa mamička 

OŽZ, DOV, MEV, ENV, RLK 
VMR 

XII. Ako sa Mapkovia našli 
Kenderička bobatá 
Mikulášku dobrý strýčku 
Pásli ovce valasi 
Vianočné koledy 

RLK, VMR ENV 

I. E. Suchoň Uspávanka, Pochod 
Fašiangy, fašiangy 
Spievanky, spievanky 
Prší, prší 

VMR, MEV, RLK,ENV,VV 

II. Dú valasi,dú 
Hela, Hela, Helička 
Na zelených lúkach šibeničky 

RLK, OSR, ENV, MEV 

III. Trenčianske hodiny 
Kohútik 
Pavana Šípkovej  Ruženky 
Malá pomocníčka 

VMR, RLK, ENV, MUV MEV, VMR 

IV. Hajaj, belaj. M.Sch.  Trnavský 
Pýtala sa dcéra mati 
Štyri kroky 
Tancujem, tancujem, nožky me neboľa 

VMR, ENV,FG,RLK 

V. Pekla vdolky 
J. Letňan:Flauta 
Starý Donald farmu mal 

RLK, MEV, ENV, FG 



P. Nagy Malíšek 
VI. Spievaj si slávičku 

Zelená sa bučina 
Sedemdesiat sukien mala 
Opakovanie 

ENV, FG, VV 

 

RLK –Regionálna a tradičná ľud.kultúra 

VV -Vlastenecká výchova 

OSR-Osobnostný a sociálny rozvoj 

OŽZ-Ochrana života a zdravia 

VMR-Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

FG-Finančná gramotnosť 

ENV-Enviromentálna výchova 

MEV-Mediálna výchova 

MUV-Multikultúrna výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Telesná výchova 
 

Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej 

oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné 

plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov. 

Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú: 

 stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností, 

 podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti, 

 podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách, 

 formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu, 

 kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, 

 vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti, 

 podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, 

 uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu 

kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú 

zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. 

Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj 

 Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových 
možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja 

osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej. 

Cieľ zameraný na zdravie 

 Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní 
vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. 

Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie. 

Cieľ zameraný na motoriku 

 Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky 
súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté 

pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej 

výchovy a športu pri realizácii pohybových činností. 

Cieľ zameraný na postoje 

 Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej 

realizácii, aplikovať ich v každodennom živote. 

 

 

 

 

Učebné osnovy Telesná výchova 3. Ročník (2 hodiny týždenne/66 hodín ročne) 

Tematický 

celok/časová 

dotácia 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné lokomócie 

a 

nelokomočné 

pohybové 

zručnosti/13 

Zásady bezpečného a účelného pohybu 

v telovýchovných objektoch, základy 

správnej techniky behov, skokov, hodu 

loptičkou, základy správnej techniky 

gymnastických cvičení, o význame 

základných lokomočných a 

nelokomočných pohybov, bežecká 

abeceda, beh –rýchly, vytrvalostný, 

skok do diaľky, hod loptičkou, kotúle 

–vpred, vzad, stojka na lopatkách, 

Pomenovať základné lokomócie, základné 

nelokomočné pohyby, základné atletické 

disciplíny, základné cvičenia z akrobacie a 

poradové cvičenia realizované vo výučbe. 

Ukázať správne technické predvedenie 

základných lokomócií i základných 

akrobatických cvičení v rôznych obmenách. 

Uplatniť základné lokomócie, poradové 

cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, 

súťažiach a iných pohybových činnostiach. 



rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, 

skoky na pružnom mostíku a 

trampolínke, výskoky a zoskoky z 

gymnastického náradia.  

Manipulačné, 

pohybové a 

prípravné športové 

hry/13 

Pravidlá realizovaných hier, správna 

technika základných herných činností 

jednotlivca realizovaných hier, 

význam  jednotlivých hier na rozvoj 

určitých pohybových schopností alebo 

osvojovaných pohybových zručností, 

význam hier pre zábavu i zdravie, hry 

so zameraním na manipuláciu s 

rôznym tradičným, ale aj netradičným 

náčiním, pohybové hry zamerané na 

rozvoj pohybových schopností 

(kondičných, koordinačných), 

pohybové hry zamerané na 

precvičovanie osvojovaných si 

elementárnych pohybových zručností 

rôzneho charakteru (gymnastických, 

atletických, plaveckých ap.), prípravné 

športové hry – zamerané na futbal, 

basketbal, hádzanú, volejbal.  

Pomenovať a poznať základné herné činnosti 

jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných 

vo výučbe. Aplikovať v hre dohodnuté 

pravidlá a rešpektovať ich. Ukázať a uplatniť 

správnu techniku manipulácie s náčiním. 

Ukázať a uplatniť správnu techniku herných 

činností jednotlivca v hrách realizovaných vo 

výučbe. Využiť naučené zručnosti z hier v 

rôznom prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a 

aplikovať ich aj v bežnom živote (vo voľnom 

čase). 

 

Kreatívne a estetické 

pohybové činnosti/7 

Význam pohybovej kultúry (správneho 

pohybového prejavu) pri realizácii 

pohybových činností –akcent na 

správne a estetické držanie tela, 

kultúrnosť (kultivovaný pohybový 

prejav), tanečná a štylizovaná chôdza, 

beh, skoky, poskoky, so zameraním na 

správne a estetické držanie tela ako 

celku i jeho častí v rôznych polohách, 

rytmizované pohyby s využitím hudby 

alebo rôznych jednoduchých 

hudobných nástrojov, pohyby so 

slovným navádzaním, napodobňovacie 

pohyby (napr. zvierat, športovcov, 

činností človeka), pohybová 

improvizácia na hudobné motívy, 

alebo zadané témy, tanečná 

improvizácia na základe naučených 

tanečných krokov, motívov, väzieb.  

Pomenovať základné gymnastické cvičenia, 

tanečné kroky a činnosti realizované vo 

výučbe. Ukázať správne technické 

predvedenie rytmických cvičení, tanečných 

krokov, motívov v rôznych obmenách 

realizovaných vo výučbe. Zladiť pohyby, 

chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným 

potleskom, zvukovým signálom, hudbou. 

Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno-

pohybových, tanečných a dramatických hrách, 

no i pri iných pohybových činnostiach. 

Psychomotorické 

cvičenia 

a hry/6 

Význam pohybu i jednotlivých 

druhoch cvičení pre zdravý vývin, 

prejavy a reakcie organizmu na 

pohybovú aktivitu, správne dýchanie 

pri cvičení i každodenných aktivitách, 

koordinačné cvičenia a hry, relaxačné 

(uvoľňovacie) cvičenia a hry, aktivity 

zamerané na rozvoj dýchania, 

naťahovacie (strečingové) cvičenia, 

cvičenia na rozvoj flexibility.  

Pomenovať základné polohy tela, druhy 

realizovaných cvičení z oblasti 

psychomotoriky. Ukázať správne základné 

polohy tela a primerane svojim schopnostiam 

vykonávať psychomotorické cvičenia v 

rôznych obmenách. Uplatniť prvky 

psychomotoriky a psychomotorických hier a 

prežívať pocity radosti z pohybu a hry. Poznať 

jednoduché testy na posudzovanie svojej 

flexibility, držania tela, dýchania. 

Aktivity v prírode a 

sezónne pohybové 

činnosti/7 

Význam otužovania sa, plávania, 

pobytu a pohybu v prírode v každom 

ročnom období pre zdravie s akcentom 

na špecifiká jednotlivých období, 

hygiena, pravidlá pohybu a 

bezpečnosti pri realizácii plávania a 

aktivít v prírode, technika základných 

pohybových zručností realizovaných 

Pomenovať základné pohybové činnosti vo 

výučbe realizovaných druhov sezónnych 

pohybových aktivít. Ukázať správne technické 

predvedenie elementárnych pohybových 

zručností vo výučbe realizovaných sezónnych 

pohybových činností v rôznych obmenách. 

Uplatniť prvky sezónnych pohybových 

činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo 



aktivít v prírode, cvičenia a hry 

zamerané na oboznámenie sa s 

vodným prostredím, splývanie, 

dýchanie a orientáciu vo vode, skoky 

do vody z rôznych polôh, nácvik 

techniky jedného plaveckého spôsobu, 

chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby 

vzhľadom k povrchu a terénu, jazda, 

hry a súťaže na kolobežke, bicykli, 

korčuľovanie –jazda vpred, vzad, 

zastavenie, obrat, hry a súťaže na 

korčuliach, lyžovanie – základná 

manipulácia s lyžami a palicami, 

chôdza, obraty, výstupy, zjazdy, 

brzdenie jazdy, oblúky. 

voľnom čase. 

 

 

Učivo sa bude realizovať cyklicky vo všetkých ročníkoch s prihliadnutím na vek, pohybové 

schopnosti a zručnosti žiakov.                          

Hodnotenie: Telesná výchova je hodnotená slovne, bodovo, výkonovo, známkou a na 

vysvedčení je klasifikovaná známkou.                                 

Učebné zdroje: 

Štátny vzdelávací program ISCED 1, Telesná výchova (vzdelávacia oblasť Zdravie a 

pohyb), príloha ISCED 1, 2009, Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009. Dostupné na 

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

program/telesna_vychova_isced1.pdf 

Telesná výchova 3. roč. PRIEREZOVÉ TÉMY 

IX. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 
Manipulačné pohybové a ŠH 

OSR, PSPJ,OŽZ 

X. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 
Manipulačné pohybové a prípravné ŠH 

PSPJ, VMR 

XI. Psychomotorické cvičenia a hry 
Manipulačné pohybové a prípravné ŠH 

MDV, VĽP,PSPJ 

XII. Psychomotorické cvičenia a hry 
Manipulačné pohybové a prípravné ŠH 

OŽZ, OSR, VĽP 

I. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 
Psychomotorické cvičenia a hry 
Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

ENV, OŽZ, MDV 

II. Manipulačné pohybové a prípravné ŠH 
Psychomotorické cvičenia a hry 

PSPJ OŽZ, OČZ 

III.  Kreatívne estetické  a pohybové činnosti 
Základné lokomócie a nelkokomočné pohybové zručnosti 

OČZ MDV, PSPJ 

IV. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 
Kreatívne estetické pohybové činnosti 

PSP, MDV 

V. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 
Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 
Manipulačné pohybové a prípravné ŠH 
Psychomotorické cvičenia a hry 
Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

PSPJ, ENV, VĽP 

VI. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 
Manipulačné pohybové a prípravné ŠH 

MUV, PPSJ, ENV 



Základné lokomócie a nelokomočné pohybové činnosti 
 

OSR –Osobnostný a sociálny rozvoj 

PSPJ – Prevencia sociálno-patologických javov 

VMR –Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

MDV –Mediálna výchova 

VĽP –Výchova k ľudským právam 

OŽZ –Ochrana života a zdravia 

 


