
Učebné osnovy pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník prvý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov 

so stredným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových predmetov. 

Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov cielene 

budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich výmenu v sociálnom kontakte, 

čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

2 1 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Vedieť sa sústrediť na usmernený výkon spojený s miestom a časom určeným pre 

predmet 

 čítanie, 

 vedieť ukladať plošné predmety/kartičky s obrázkami do radu zľava doprava, 

 vedieť ukázať prstom na učiteľom pomenovaný objekt na stole/na obrázku, 

 vedieť rozlíšiť obrázky na základe učiteľom určených znakov, 

 vedieť udržať pozornosť pri manipulácii s obrázkami pri plnení úlohy. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Príprava na čítanie  

 

 

17 hodín 

Žiak vie: 

Pracovať s leporelami a knihami. 

Zamerať pozornosť na určený objekt, obrázok, nákres, 

pomenovávať predmety, javy, činnosti, obrázky, ... 



Porovnávanie predmetov, 

obrázkov, poloha predmetov, 

vyhľadávanie obrazcov, 

tvorenie viet 

17 hodín 

Porovnávať predmety, obrázky a pomenovávať ich 

vlastnosti vo vzťahu k veľkosti, tvaru, farbe, .... 

Chápať a vyjadriť polohy predmetu – hore, dolu, vyššie, 

nižšie, vľavo, vpravo, na kraji, v prostriedku, na konci, 

pred, za, nad, pod. ... . 

Určovať (vyhľadávať) tvarovo (farebne) rovnaké 

jednotlivé obrazce spomedzi navzájom podobných 

usporiadaných v radoch. 

Postupovať zľava doprava.  

Vyhľadať tvarovo odlišné obrazce usporiadané v radoch. 

Rozprávať podľa obrázka.  

Tvoriť vety. 

Hláska a písmeno a, A, i, I 

 

33 hodín 

Priradiť hlásku k tlačenému alebo písanému tvaru 

písmena.  

Čítať písmená vo funkcii medzi obrázkami 

Sluchová diferenciácia slov 

16 hodín 

Vytlieskávať riekanky a vyčítanky. 

Opakovanie učiva 

22 hodín 

Upevňovať a prehlbovať učivo. 

105 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 formou vzťahu slovenského jazyka a literatúry k  rozvíjaniu komunikačných 

schopností a rozvíjaniu grafomotorických zručností 

 

V rámci prvého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Ochrana života a zdravia 

- Formovať vzťah k ochrane svojho zdravia 

 Environmentálna výchova  

- Rozvíja kladný vzťah k zvieratám v prírode 



 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Žiaci pestujú kvalitné medziľudské vzťahy 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Pestovať zodpovednosť za svoje konanie 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 2: Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí, celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích 

procesov osobných financiách, čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia 

zvažovaním alternatív a dôsledkov, úroveň 1: Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich 

dôležitosti 

 

Učebné zdroje: 

Učebnice / autori -  Mgr. Silvia Škultétyová, Mgr. Lenka Čertíková Šlabikár pre I. ročník ŠZŠ 

(variant B)  / , pracovné listy, knihy, leporelá, časopisy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Rozvíjanie komunikačných schopností 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník prvý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým predmetom výchovy 

a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia rozširuje funkčnú 

komunikáciu v kategóriách: žiadanie osobných potrieb, reakcie na správanie iných ľudí, 

komentovanie,  žiadanie informácií, vyjadrovanie pocitov, vyjadrovanie prosociálnych 

postojov.  

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

3 0 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Rozvíjať schopnosti dieťaťa komunikovať jednoduchou verbálnou formou, 

 rozvíjať neverbálne modality vrátane očného kontaktu ku komunikácii, 

 spontánne vyjadrovať základné potreby, 

 rozvíjať schopnosti výberu, 

 rozvíjať symbolickú reprezentáciu, 

 rozvíjať schopnosti často používané pri hraní hier, 

 rozvíjať zručnosti sociálnych interakcií, 

 podporovať samostatnosť v oblasti sebaobsluhy, 

 učiť jednoduché domáce zručnosti. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Verbálna expresia 

 

 

24 hodín 

Žiak vie: 

Vyjadriť bežnú žiadosť s využitím vizualizácie 

a augmentívnej komunikácie. 

Využívať očný kontakt so  súčasnou verbalizáciou. 



Osobné a hygienické potreby 

dieťaťa 

26 hodín 

Vyjadriť potrebu uhasenia smädu a hladu a hygienických 

potrieb 

Vyjadrovanie výberu, voľby 

12 hodín 

Využívať komunikačné prostriedky na vyššej úrovni 

Priraďovanie 

 

8 hodín 

Priradiť obrázky rôznych ľudí, ktorí robia to isté.  

Triediť podľa pojmových kategórii.  

Priradiť množstvo. 

Spolupráca 

 

 

21 hodín 

Spolupracovať so spolužiakom s minimálnou pomocou 

učiteľa.  

Aktívne spolupracovať pri vykonávaní hygienických 

návykov, pri obliekaní, vyzliekaní, stravovaní. 

Domáce zručnosti 

14 hodín 

Zametať , vysypať smetný kôš, umyť tanier, poutierať 

stôl, vyžmýkať handru a pod. 

105 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 predmet rozvíjanie komunikačných schopností sa svojim obsahom prelína celým 

výchovno-vzdelávacím procesom 

V rámci prvého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Žiaci pestujú kvalitné medziľudské vzťahy 

 Environmentálna výchova  

- Vedie žiakov k ochrane zvierat 

- Rozvíja kladný vzťah k domácim zvieratám a zvieratám v prírode 

- Vedie žiakov  k starostlivosti o svoje okolie 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 3: Porozumenie a orientovanie sa v 

zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny, celková kompetencia: Vyhodnotenie 

vzťahu práce a osobného príjmu., čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, 

rodinné a spoločenské potreby, úroveň 1: Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 



 

Učebné zdroje 

Pracovné listy, knihy, leporelá, časopisy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník prvý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 6 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet rozvíjanie grafomotorických zručností upevňuje a rozvíja grafomotorické zručnosti 

žiakov a na ich rozvíjaní sa podieľajú ďalšie vyučovacie predmety ako napr. výtvarná 

výchova, hudobná výchova. Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických 

zručností a písania okrem písacích nástrojov, kartičiek s písmenami a obrázkami, sa využívajú 

aj reliéfne makety jednoduchých geometrických a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s 

predpísanými slovami, textami a nalepenými, obrázkami 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Nadobudnúť prvé skúsenosti s používaním písacieho nástroja a vedením jeho stopy, 

 zvládnuť prípravné cviky na písanie. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Príprava na písanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie: 

Používať obe ruky pri cvičení jemnej aj hrubej motoriky. 

Uchopiť písací nástroj (farbičky, ceruzky) dlaňou. 

Uchopiť písací nástroj (farbičky, ceruzky) prstami. 

Využívať správnu pozíciu tela pri písaní. 

Zanechávať farebnú stopu na podložke/papieri voľným 

čmáraním. 

Čmárať dominantnou rukou – kruhové čmáranie, čmáranie 

vertikálnym smerom. 



22 hodín Obkresľovať makety s geometrickými tvarmi. 

Prípravné cviky 

 

 

 

 

 

 

13 hodín 

Písať: 

- horné a dolné oblúky. 

-vodorovné čiary zľava doprava 

- zvislé a šikmé čiary (oboma smermi: zhora nadol a 

naopak). 

-obkresľovať veľké tvary písmen – samohlások A, I , ak sa 

s nimi žiak oboznamuje na čítaní. 

 

35 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 metódy precvičovania a zdokonaľovania (motorický tréning) 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 predmet rozvíjanie grafomotorických zručností sa svojim obsahom úzko súvisí 

s predmetom slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, hudobná výchova.  

 

V rámci prvého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  
       -   Učia sa citlivo pristupovať k prírode a chrániť životné prostredie 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Rozvíja schopnosť poznať samého seba a svoje schopnosti 

- Žiaci pestujú kvalitné medziľudské vzťahy 

     Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

- U žiakov posilňuje schopnosť používať informácie  a vedieť s nimi náležite 

pracovať 

- Rozvíja schopnosť riešiť problémy 

- Vedie žiakov k prezentovaniu seba samého   

 

Učebné zdroje 

Pracovné listy/ Virgovičová Lýdia: Moje prvé čiary, Píšová, Šínska, Hospodárová: Bodka, 

čiarka, palička, poslúchaj ma ručička/, knihy, detské časopisy, výučbové programy. 

 

 

 



Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Vecné učenie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník prvý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Cieľom predmetu vecné učenie je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a 

spoločnosti, a to na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a 

ľudí. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej 

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien 

v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú 

prírodné javy primerané ich chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené 

s činnosťou ľudí a s ich životom. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím, zoznamujú sa zo základnými pravidlami bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a 

cyklistov. Žiaci sa systematicky pripravujú na aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si 

základné návyky nevyhnutné na ochranu zdravia. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Vecné učenie 

 

2 0 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť manipuláciou s 

predmetmi, slovne, kresbou, pohybom, 

 spoznávať a pomenovať predmety a činnosti, s ktorými sa žiaci stretávajú v triede a v 

škole, 

 vedieť sa orientovať v triede, 

 poznať mená ročných období, 

 poznať mená dní v týždni, 

 uvedomovať si premenlivosť počasia, 

 poznať niektoré rastliny a zvieratá miestnej oblasti, 

 vedieť šetrne zaobchádzať s pomôckami, nepoškodzovať zariadenie triedy, 

 osvojiť si základné pravidlá správnej životosprávy a kultúrneho správania. 

 



Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Trieda, škola a okolie školy 

 

 

 

 

 

 

 

10 hodín 

Žiak vie: 

Pomenovať pomôcky a zariadenie triedy, školské potreby 

a hračky. 

Povedať svoje meno, priezvisko, meno svojho učiteľa a 

mená spolužiakov. 

Rozlíšiť vyučovaciu hodinu a prestávku. 

Používať základné návyky slušného správania – 

pozdravenie, poprosenie, poďakovanie. 

Orientovať sa v  najbližšom okolí školy. 

Orientácia v čase 

 

8 hodín 

Chápať časové údaje a vzťahy: deň–noc, ráno–večer, 

dnes–zajtra, teraz–potom, 

Určiť deň v týždni. 

Príroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 hodín 

Pomenovať ročné obdobia s použitím obrázkov: jar, leto, 

jeseň, zima. 

Použiť základné pojmy umožňujúce poznať sledované 

predmety a javy: teplo, zima, slnko, vietor, dážď, sneh, 

mráz. 

Pomenovať domáce zvieratá: pes, mačka, krava, koza, 

prasa, sliepka, hus, zajac, kôň. 

Pomenovať voľne žijúce zvieratá: myš, jež, medveď, 

líška. 

Pomenovať vtáky a hmyz: drozd, lastovička, motýľ, včela, 

mucha, lienka, sýkorka. 

Pomenovať kvety: ruža, tulipán a iné. 

Pomenovať stromy: hruška, jabloň, slivka, čerešňa, 

marhuľa, broskyňa, ich plody. 

Pomenovať kríky: maliny, ríbezle. 

Starostlivosť o zdravie 

 

 

 

 

 

 

7 hodín 

Vnímať a poznávať jednotlivé časti ľudského tela: hlava, 

krk, ruky, nohy. 

Chápať pojem zdravie, choroba, lieky, lekár. 

Pomenovať základné hygienické návyky a ich význam pre 

zdravie. 

Chápať význam zdravej výživy pre zdravie. 

Zdôvodniť obliekanie sa podľa ročného obdobia a teploty 

prostredia 

Bezpečnosť cestnej premávky 

 

3 hodiny 

Chodiť po chodníku, prechádzať cez cestu, používať 

prechod pre chodcov, semafory. 

Chápať pojem bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní. 

Obchod 

 

 

 

 

9 hodín 

Rozoznávať obchody podľa zamerania, poznávať nápisov 

na obchode – globálnou metódou. 

Pomenovať rozličný tovar, najmä potraviny: ovocie, 

zeleninu. 

Rozlišovať mince. 

Správať  sa v obchode. 

Domov a rodina 

 

Povedať mená rodičov a súrodencov. 

Chápať vzťahy medzi členmi rodiny. 



13 hodín Pomenovať časti bytu: kuchyňa, izba, kúpeľňa, WC a iné. 

70 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na 

vychádzkach. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Formou vzťahu vecného učenia k pracovnému vyučovaniu (poznávanie rôznych druhov prác 

dospelých, výrobných postupov, a pod.) k telesnej výchove (energizér, vychádzky majú prvky 

telesnej výchovy - chôdza), k matematike (triedenie a porovnávanie sú žiakovi východiskom 

na osvojovanie nových vedomostí počas konkrétnej myšlienkovej činnosti vo vecnom učive, 

aj pri manipulácii s rozličným materiálom, určovanie času, porovnávanie časových údajov, 

orientácia v priestore – určovanie polohy – pojmy ďaleko, blízko, vpravo, vľavo), k 

slovenskému  jazyku a literatúre ( na základe  získaných vyjadrovacích zručností    si žiaci 

osvojujú vedomosti a zručnosti vo vecnom učive, opisujú prírodu, zvieratá, rastliny, cestu 

domov, do mesta apod. )., k výtvarnej výchove ( kreslia a maľujú k jednotlivým témam). 

 

V rámci prvého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Žiaci pestujú kvalitné medziľudské vzťahy 

- U žiakov posilňuje pocit zodpovednosti za svoje konanie 

- Rozvíja u žiakov schopnosť rešpektovať potreby ostatných  

 Environmentálna výchova  
- Vedie žiakov k starostlivosti o svoje okolie 

- Učia sa citlivo pristupovať k prírode a chrániť životné prostredie 

- Posilňuje kladný vzťah k domácim  zvieratám a zvieratám v prírode 

- Vedie žiakov k ochrane rastlín 

 Dopravná výchova 

- Pomáha u žiakov rozvíjať schopnosť pozorovať svoje okolie 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

     Ochrana života a zdravia 

- Pomáha žiakom osvojiť si pravidlá pre dosiahnutie vyššej odolnosti organizmu   



- Vedie žiakov k ochrane svojho zdravia 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 4: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, 

celková kompetencia: Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie 

hotovosti, čiastková kompetencia 4: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom 

rozhodovaní o nákupe, úroveň 1: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. 

Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe. 

 

Učebné zdroje 

Pracovné listy / autorka-  Mgr. Eva Rosskopfová Vecné učenie pre 1., 2., 3.ročník ŠZŠ /  

knihy, encyklopédie, časopisy, výučbové programy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet matematika poskytuje žiakovi svojim obsahom základné matematické vedomosti, 

zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na 

svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný 

na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka. 

Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo 

vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom živote. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Matematika 

 

2 0 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Rozvíjať schopnosť triediť a priraďovať činnosti každodenného života, predmety, 

vlastnosti, stavy a pod., podľa určitých kritérií, ako predpokladu rozvíjania základných 

matematických zručností a návykov, 

 utvárať prvotné predstavy o čísle, 

 zoznámiť sa so základnými matematickými pojmami, 

 osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 2, 

 osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 2, 

 osvojiť si základné geometrické predstavy. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Porovnávanie, triedenie 

predmetov 

 

Žiak vie: 

Porovnávať predmety podľa vlastností: množstvo, 

veľkosť, farba, tvar. 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 2  hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník prvý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



 

17  hodín 

Triediť  predmety podľa vlastností 

Vytvárať skupiny predmetov. 

Vzťahy 

11  hodín 

Chápať vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto, malý – veľký, 

krátky – dlhý, dopredu – dozadu, hore – dole. 

Porovnávanie, triedenie 

rovinných útvarov 

4 hodiny 

Triediť a porovnávať rovinné útvary: kruh, štvorec.  

Porovnávať vlastnosti: okrúhly a hranatý, 

Číslo 1 

 

7 hodín 

Určovať a vyznačovať počet predmetov. 

Priraďovať predmety k číslu 1. Čítať a písať číslice 1. 

Znázorňovať čísla 1. 

Číslo 2 

 

7 hodín 

Určovať a vyznačovať počet predmetov. 

Priraďovať predmety k číslu 2. Čítať a písať číslice 2. 

Znázorňovať čísla 2. 

Porovnávanie 

 

 

 

 

 

7 hodín 

Porovnávať čísla 1, 2.  

Rozkladať čísla 2. 

Chápať vzťahy väčší, menší, rovná sa. 

 Znázorňovať nerovnosti a rovnosti pomocou tvorenia 

dvojíc. 

Dopĺňať znaky nerovnosti  >, <,  /1 < 2, 2 > 1/ 

Dopĺňať znak rovnosti  =. /1 = 1, 2 = 2/ 

Sčitovanie, odčitovanie v obore 

do 2 

 

 

 

 

17 hodín 

Sčitovať v obore do 2.  

Chápať znak + (plus).  

Zapísať príklady sčitovania. 

Znázorňovať príklady sčitovania. 

Odčítavať v obore do 2.  

Chápať znak – (mínus).  

Zapísať príklady odčítavania. 

70 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

Používať metódy: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy logického postupu (analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, porovnávanie) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (vysvetľovanie, rozprávanie, opis) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo 

obrázkovým materiálom) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

 



 

Medzipredmetové vzťahy: 

 Formou vzťahu matematiky k pracovnému vyučovaniu (modelovanie a pod.), telesnej 

výchove (energizér). 

 Základné matematické vedomosti a zručnosti žiak aplikuje takmer vo všetkých 

vyučovacích predmetoch. Prvky numerického počítania  sa premietajú do vecného 

učenia, hudobnej a telesnej výchovy, priestorová predstavivosť má uplatnenie napr. vo 

výtvarnej výchove. 

 

V rámci prvého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Mediálna výchova 

- Žiaci objavujú prostredníctvom hľadania informácii na internete hodnoty šírené 

médiami. 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa pri písaní správnemu držaniu tela 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa presnosti a správnosti pri práci, cieľavedomosti, zodpovednosti 

úhľadnosti. 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 2: Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí, celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích 

procesov osobných financiách, čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia 

zvažovaním alternatív a dôsledkov, úroveň 1: Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich 

dôležitosti 

 

Učebné zdroje: 

Pracovné zošity / autori- Mgr. Eva Brestenská, Mgr. Viera Zorádová, Hravé počty 1/, detské 

časopisy, výučbové programy/ Méďa ráta1, Detský kútik 2 – pexeso/. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 



 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 175 vyučovacích 

hodín  

Ročník prvý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, vytvárania 

sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho osobnosti a z 

hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. 

Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných a hygienických 

návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a pracovných zručností a 

návykov.  

Obsah pracovného vyučovania je členený na jednotlivé zložky. 

Sebaobslužné činnosti – žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a 

zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Práce v domácnosti – žiaci si osvojujú základné pracovných návyky v domácnosti, zručností 

potrebné pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Žiaci si osvojujú základné znalosti o 

potravinách, a ako udržiavať poriadok a hygienu v kuchyni.  

Práce v dielni – žiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich v 

praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

Aktivity sú zamerané na práce s drobným materiálom a papierom, montážne a demontážne 

práce.  

Pestovateľské práce – žiaci  nadobúdajú základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si 

starostlivosť o izbové rastliny. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Pracovné 

vyučovanie 

 

4 1 5 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Utvárať základné hygienické návyky a sebaobslužné zručnosti, 

 utvárať základné návyky pri stravovaní, 

 rozvíjať jemno-motorické zručnosti, 



 adekvátne používať predmety, 

 utvárať základné pracovné zručnosti, 

 rozlišovať rôzne materiály. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Sebaobslužné činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 hodín 

Žiak vie: 

Potrebné činnosti a postupy pri osobnej hygiene. 

Používať hygienické potreby. 

Vykonávať hygienické návyky s pomocou. 

Používať WC -  splachovanie, používanie toaletného 

papiera a vreckovky. 

Vyzliekať sa a obliekať odev s pomocou. 

Obúvať sa a vyzúvať s pomocou. 

Zapnúť a rozopnúť veľký gombík s pomocou. 

Používať zips, patentky s pomocou. 

Navliekať šnúrky do topánky, viazať uzol. 

Základné stravovacie návyky. 

Spoznať potreby pre stravovanie, spoznať vlastné a 

používať ich. 

Používať lyžicu pri jedle. 

Práce v domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 hodín 

Odkladať predmety na určené miesto s pomocou. 

Odkladať odev a obuv s pomocou. 

Utierať prach s pomocou. 

Vynášať odpadky s pomocou. 

Vymeniť uterák. 

Otvárať a zatvárať dvere, zásuvky, okná. 

Zapínať a vypínať osvetlenie. 

Púšťať vodu – páková batéria, kohútik. 

Primerane používať rôzne predmety a hračky. 

Rozlíšiť zariadenie kuchyne. 

Rozlíšiť potraviny od ostatných predmetov s pomocou. 

Rozlíšiť potraviny, ktoré patria do chladničky s pomocou. 

Základy jednoduchého prestierania k stolovaniu. 

Odkladať špinavý riad zo stola. 

Základy bezpečnosti v kuchyni. 

Práce v dielni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triediť, priraďovať a porovnávať predmety podľa farby, 

veľkosti a tvaru. 

Manipulovať s predmetmi: dvíhať, prenášať, prekladať, 

vkladať, vyberať, navliekať, lepiť, presýpať. 

Namotávať a splietať vlny a špagáty rôznej hrúbky. 

Strihať papier, textil, vlny, špagát. 

Viazať uzly. 

Trhať, krčiť a lepiť papier, spoznávať základné vlastnosti  

papiera. 

Obkresľovať, vytrhávať, lepiť a vyfarbovať šablóny z 

papiera. 

Nalepovať samolepky. 



 

 

 

 

 

 

84 hodín 

Navliekať drobné predmety a prírodniny: korále, šípky, 

vhodné cestoviny a iné. 

Manipulovať s kockami: ukladať kocky na seba, vedľa 

seba. 

Odskrutkovať a zaskrutkovať predmety a hračky. 

Pracovať so stavebnicami: mozaika, domino a iné. 

Skladať jednoduchého puzzle. 

Pestovateľské práce 

 

 

 

16 hodín 

Polievať izbové kvety, záhony a rastliny na pozemku s 

pomocou. 

Pozorovať  sadenie, klíčenie a rast rastlín. 

Pracovať so záhradným náradím: hrable. 

Zbierať plody z listnatých a ihličnatých stromov. 

175 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania 

informácii, metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, 

metóda algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, 

metóda individuálneho prístupu 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým a pracovným 

materiálom) 

 aktivizujúce metódy vyučovania – praktická aktivita 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, 

pozorovanie, manipulácia s predmetmi, didaktická montáž a demontáž ) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. Z hľadiska 

realizačných foriem využívať hodiny v dielni, na školskom pozemku a vychádzky.  

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Manipuláciou s predmetmi a rôznymi materiálmi, ako je napríklad papier a modelovacia 

hmota, si žiaci rozvíjajú jemnú motoriku, ktorá je základným predpokladom pre rozvíjanie 

grafomotorických zručností a vykonávanie samoobslužných a pracovných činností. 

 

V rámci prvého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Pomáha žiakovi spoznávať samého seba a svoje schopnosti 

 Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

- Rozvíja u žiakov schopnosť vytvoriť produkt určitej hodnoty 

 

Učebné zdroje: 

Detské časopisy, ilustrácie, predlohy, modely. 



 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 2  hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník prvý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet výtvarná výchova má vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím nezastupiteľné 

miesto. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s mentálnym postihnutím rozvíjať 

grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa 

rozvíjajú aj komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna 

forma komunikácie. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Výtvarná výchova 

 

1 1 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

 rozvíjať koordináciu oko – ruka, 

 rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

 rozvíjať percepciu, 

 rozvíjať zmyslové vnímanie. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Kresba 

 

 

 

 

 

 

25 hodín 

Žiak vie:  

Kresliť kruhy, špirály, vlnovky. 

Kresliť tvarovo nenáročné predmety: strom, ker, lopta, 

klbko. 

Napodobniť jednoduché tvary. 

Používať výtvarný materiál: mäkká ceruza, rudka, krieda, 

suchý pastel, voskový pastel  

Vyfarbovať maľovanky 

Maľba 

 

 

Liať, kvapkať, odtláčať farbu. 

Hrať sa s farbou: dotvárať farebné škvrny drievkom, 

prstami. 



 

33 hodín 

Používať výtvarný materiál: tampón, drievko, akvarelové 

farby, temperové farby 

Modelovanie 

 

 

 

12 hodín 

Manipulovať s modelovacími materiálmi – miesiť 

modelovaciu hmotu jednou a oboma rukami, šúľať, 

stláčať, vaľkať, vytvárať tvary jednoduchých predmetov: 

guľôčka, had, ovocie. 

Používať štipce – vyštipnúť malé kúsky z plastelíny. 

 70 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 metódy samostatnej práce a individuálneho prístupu pri samostatnej práci 

 emocionálne pozorovanie 

 hra s farbou ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi – 

experimentovanie a samostatnú činnosť. Žiaci majú možnosť pracovať aj v iných polohách 

ako sediačky, napr. postojačky, podľa formátu papiera. Pracujú aj na veľkej ploche, na tabuli, 

na baliacom papieri, v piesku. Od veľkých formátov prechádzajú k menším, striedajú ich 

podľa účelu. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Medzipredmetová koordinácia s: 

- esteticko- výchovnými predmetmi (hudobná výchova) 

- pracovným vyučovaním  

- vecným učením 

- rozvíjanie komunikačných schopností 

-  

V rámci prvého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiakov vedie k starostlivosti o svoje okolie 

 Tvorba projektov a prezentačné zručnosti  

- U žiakov posilňuje schopnosť poznať sám seba a svoje schopnosti prezentovať sa 

- Žiaci rozvíjajú svoju schopnosť spolupracovať 

 Multikultúrna výchova  

- Pomáha spoznávať kultúru, zvyky a tradície prostredia žiaka, v ktorom žije 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Žiaci pestujú kvalitné medziľudské vzťahy 

 Mediálna výchova 

- Podporuje u žiaka schopnosť pracovať s rôznymi médiami 

 

 

 



Učebné zdroje: 

Umelecká tvorby pre deti, predlohy, ilustrácie kníh a časopisov pre deti, detské časopisy, 

filmy, diapozitívy.  

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník prvý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou súčasťou 

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen v 

hudbe, ale aj v iných druhoch umenia. Ciele hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy sú 

podmienené špecifickosťou úloh školy, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja 

osobnosti žiakov, bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej 

psychoterapeutického pôsobenia. 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom, 

hrou na jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom 

vychádzajúcim z hudby.  

Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života. Orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich vedie k 

tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Hudobná výchova 

 

1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú diferenciáciu, 

senzomotorické schopnosti, 

 nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudby, 

 selektovať medzi ľudskou rečou a inými zvukmi. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Počúvanie hudby 

 

11 hodín 

Žiak vie: 

Počúvať širší repertoáru reprodukovanej hudby (CD, 

kazete a pod.). 



Zvuky – vnímanie, určovanie, 

vyludzovanie 

 

 

 

 

 

 

16 hodín 

Pasívne vnímať zvuky Orffovho inštrumentária a 

jednoduché zvuky vyludzované bežnými predmetmi 

prostredia (šuchotanie papiera, štrnganie kľúčmi, 

prelievanie tekutiny v zatvorenej fľaši atď.) – najprv s 

vizuálne vnímaných zdrojom zvuku, potom bez vizuálne 

vnímaného zdroja zvuku. 

Určiť zdroj zvuku. 

Vyludzovať zvuky na jednoduchých hudobných 

nástrojoch 

Vlastnosti zvukov 

 

8 hodín 

Určovať vlastnosti vnímaných zvukov – dĺžky, intenzity 

(dlhý tón/zvuk – krátky, hlasný – tichý, hudba – ticho, 

hudba/ľudský hlas – reč). 

35 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, riadený rozhovor) 

 metóda imitačná – napodobňovanie podľa počutia   

 praktické metódy v podobe hudobných činností 

 metóda sprostredkovania hudobných poznatkov a hudby učiteľom a v interakcii 

učiteľ a žiak 

 hra ako metóda 

 metódy demonštračné (demonštrácia akustického záznamu) 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Formou vzťahu k: 

- slovenskému jazyku (rečňovanky, vyčítanky, príslovia a porekadlá),  

- výtvarnej výchove (výtvarné ukážky),  

- telesnej výchove (pohybové prvky) 

 

V rámci prvého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje kladný vzťah k zvieratám v prírode aj domácim zvieratám 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Žiaci pestujú kvalitné medziľudské vzťahy 

- Rozvíjajú spoluprácu v rámci triedy 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Žiaci pracujú na rozvíjaní sebadôvery 

 Dopravná výchova 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Multikultúrna výchova 

- Pomáha spoznávať kultúru prostredia žiaka, v ktorom žije 



Učebné zdroje: 

Hudobný materiál, DVD, výučbové programy. 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Telesná výchova 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník prvý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu: 

Ciele a obsah predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie optimálneho telesného a 

pohybového rozvoja žiakov s mentálnym postihnutím, vypestovanie pozitívneho vzťahu k 

pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností. 

S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri 

pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, 

pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne 

žiaka sa treba zamerať na utváranie účelových pohybových zručností, kompenzáciu 

motorických nedostatkov, elimináciu nevhodných motorických prejavov a pohybových 

stereotypií a tiež na rozvoj komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom – okrem 

rozvoja motoriky a pohybových schopností – aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne 

funkcie. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Telesná výchova 

 

2 1 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Rozvoj sociálnych a komunikačných schopností v aktívnej interakcii s prostredím pri 

pohybových aktivitách, 

 učenie funkčného používania komunikačných prostriedkov, 

 aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických úkonov v súvislosti 

s telovýchovnými aktivitami, 

 učenie prijatia pravidiel, 

 učenie kooperácie, 

 vytvorenie sebakontroly, 

 učenie prispôsobenia sa k požiadavkám skupiny, 

 rozvíjanie schopnosti realizovať spoločné pohybové aktivity pomocou 

napodobňovania, 

 učenie poradovosti, 

 uvedomenie si vlastného tela, 

 – ruka. 

 

 



Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Zdravotné cvičenia 

 

 

 

14 hodín 

Žiak vie: 

Cvičiť cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a 

preťahovanie jednotlivých svalových 

skupín, na získavanie návykov správneho držania tela. 

Jazda na rehabilitačnom bicykli. 

Kondičné cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 hodín 

Správnu techniku izolovaných pohybov a jednoduchších 

cvičení : 

-Chôdza – správne držanie tela pri chôdzi, voľný pohyb 

rúk počas chôdze, chôdza daným smerom, chôdza po 

čiare, lane, a pod., chôdza v zástup za učiteľom, nácvik 

rytmickej 

chôdze. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi. 

-Beh – nácvik tichého našľapovania pri behu, nácvik 

dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, 

nácvik vybehnutia na daný signál, beh po celej ploche, beh 

v zástupe za učiteľom, beh 

v danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému tempu 

detskej chôdze. 

-Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo na jednej, 

druhej nohe, skoky z miesta, skok 

cez čiaru, zoskok z výšky 10-15 cm do drepu. 

-Lezenie – ľubovoľným spôsobom smerom dopredu, 

podliezanie, preliezanie vhodných 

prekážok. 

-Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajúcej sa 

po zemi, po mierne šikmej ploche, 

hodenej učiteľom. Podávanie lopty učiteľovi, 

spolužiakovi. Manipulácia s rôznymi drobnými 

predmetmi: zbieranie, podávanie, upratovanie, skladanie, 

prenášanie. 

Cvičiť cvičenia s využitím švédskej lavičky, švédskej 

debny.  

Výstup na lavičku, prechod po lavičke, zostup z lavičky, 

sed na švédskej debne, kľak, preliezanie dielov švédskej 

debny. 

Zvládnuť základné činnosti pri jazde na kolobežke. 

Základy akrobatických cvičení 

 

 

 

20 hodín 

Predviesť sed roznožmo s predklonom, rovnovážny postoj 

na jednej nohe.  

Cvičiť cvičenia  na rozvoj rovnováhy, laterality a 

koordináciu pohybov. 

Predviesť prvú fázu kotúľa vpred. 

Sezónne činnosti 

 

8 hodín 

V zimnom období : hrať sa na snehu, chodiť po klzkej 

ploche, sánkovať sa na miernom svahu 

V jarnom a letnom období turistika. 

Kolektívne činnosti Jednoduché pravidlá kolektívnych hier spojené s 



 

6 hodín 

nácvikom chôdze a behu a loptových hier – gúľanie, 

podávanie. 

Hudobno – pohybové hry 

 

 

4 hodín 

Koordinovať pohyby v rytme hudby. 

Hrať sa hudobno–pohybové hry: riekanky, detské 

pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít. 

 

Koordinačné a relaxačné 

cvičenia 

5 hodín 

Cvičiť cvičenia  zamerané na uvedomenie si telesnej 

schémy.  

Techniku správneho dýchania. 

105 hodín  

Poznámka:  

1  hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, 

pozorovanie, ukážka) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (vysvetľovanie, popis) 

 metódy rozvoja pohybových schopností 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania zručností 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, skupinovú a individuálnu prácu so 

žiakmi. Hodiny realizovať v telocvični, na školskom ihrisku a v okolí školy. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

Formou vzťahu telesnej výchovy k predmetom: 

- slovenský jazyk (reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou, komunikovať 

o športových súťažiach v škole ) 

- matematika (rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít) 

- vecné učenie (využívať poznatky o zásadách osobnej hygieny a zdraví) 

 

V rámci prvého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 

 Dopravná výchova 

- Učia sa chápať funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- Osvojujú si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 



 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom 

 

Učebné zdroje: 

Časopisy so športovou tematikou. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so  stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

Učebné osnovy pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník druhý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov 

so stredným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových predmetov. 

Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov cielene 

budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich výmenu v sociálnom kontakte, 

čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

2 1 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Vedieť pomenovať obrázky, 

 vedieť sluchom diferencovať slová na slabiky, 

 vedieť sluchom zo slabík poskladať slovo, 

 vedieť sluchom poznávať prvú hlásku slova, 



 vedieť čítať dvojslabičné slová zložené zo známych slabík 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Opakovanie 

12  hodín 

Žiak vie: 

Čítať písmeno A, a, I, i, vo funkcii medzi obrázkami. 

 

Písmeno M,m, E, e, L, l,  - 

čítanie 
93 hodín 

 

Čítať písmená. 

Čítať slabiky s osvojených písmen. 

Čítať dvojslabičné slová s otvorenými  slabikami. 

Čítať ľahké trojslabičné slová.  

Poznávať prvú hlásku slova. 

105 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

Stratégie vyučovania: 

- pri vyvodzovaní písmen  používame obrázky, riekanky a znázorňovanie písmen 

pohybom. 

- podľa individuálnych schopností žiakov  využívame zrak, sluch alebo zapájame 

i motoriku. 

- učivo precvičujeme na kartičkách alebo kockách. 

 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 formou vzťahu slovenského jazyka a literatúry k  rozvíjaniu komunikačných 

schopností a rozvíjanie grafomotorických zručností 

 

V rámci druhého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Ochrana života a zdravia 

- Formovať vzťah k ochrane svojho zdravia 

 Environmentálna výchova  

- Rozvíja kladný vzťah k zvieratám v prírode 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 



- Žiaci pestujú kvalitné medziľudské vzťahy 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Pestovať zodpovednosť za svoje konanie 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- Vytvára predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, 

prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov 

 

Učebné zdroje: 

Učebnice / autori -  Mgr. Silvia Škultétyová, Mgr. Lenka Čertíková Šlabikár pre II. ročník 

ŠZŠ (variant B)  / , pracovné listy, knihy, leporelá, časopisy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Rozvíjanie komunikačných schopností 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník druhý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým predmetom výchovy 

a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia rozširuje funkčnú 

komunikáciu v kategóriách: žiadanie osobných potrieb, reakcie na správanie iných ľudí, 

komentovanie,  žiadanie informácií, vyjadrovanie pocitov, vyjadrovanie prosociálnych 

postojov.  

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

3 0 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 



- Rozvíjať schopnosti žiaka komunikovať jednoduchou verbálnou formou,                                

- spontánne vyjadrovať základné potreby,                                                                                    

- rozvíjanie očného kontaktu pri komunikácii                                                                                   

- rozvíjať symbolickú reprezentáciu,                                                                                                  

- rozvíjať zručnosti sociálnych interakcií,                                                                                      

- rozvíjať samostatnosť v oblasti sebaobsluhy,                                                                             

- upevniť jednoduché domáce zručnosti,                                                                                        

- rozširovať a aktivizovať pasívnu slovnú zásobu.  

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Používanie sociálnych 

verbálnych rutín 

 7 hodín 

Žiak vie: 

Používať sociálne verbálne rutiny (zdravenie, prosba, 

poďakovanie, ospravedlnenie. 

Výslovnosť 

21 hodín 

Správne vyslovovať preberané hlásky M, E, L 

Diferencovať hlásky v slovách 

Verbálne porozumenie 

a verbálne vyjadrovanie 

77 hodín 

Pomenovať  predmety , javy, deje (konkrétne alebo na 

obrázkoch).  

Tvoriť otázky a odpovede 

Vyjadriť svoju  potrebu. 

Vyjadriť výber, voľbu. 

Viesť rozhovor. 

Rozlišovať a napodobňovať zvuky a hlasy zvierat.   

Komentovať činnosť ktorú vykonáva                                                                                                                      

105 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

 

 v rámci každej komunikačnej situácie vyžadujeme používanie očného kontaktu so 

súčasnou verbalizáciou 

 pri rozvíjaní komunikačných schopností vedieme  žiaka ku spolupráci so spolužiakom   

hrou a častými cvikmi sluchového vnímania zlepšujeme schopnosť žiakov 

diferencovať zvuky riekanky a krátke básničky nacvičujeme rytmizáciou 

 nacvičujeme vyjadrovanie a výslovnosť žiakov  

 od pomenovania predmetov a javov  prechádzame k nácviku vecných formulácií    

nacvičujeme pozdravy, krátke oznámenia, vyjadrenie jednoduchej prosby, 

poďakovanie 

 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 



 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 predmet rozvíjanie komunikačných schopností sa svojim obsahom prelína celým 

výchovno-vzdelávacím procesom 

 

V rámci druhého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Žiaci pestujú kvalitné medziľudské vzťahy 

 Environmentálna výchova  

- Vedie žiakov k ochrane zvierat 

- Rozvíja kladný vzťah k domácim zvieratám a zvieratám v prírode 

- Vedie žiakov  k starostlivosti o svoje okolie 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 3: Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie 

životných potrieb – príjem a práca, celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v 

zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného 

príjmu, čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské  

potreby, úroveň 1: Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 

 

Učebné zdroje 

Pracovné listy, knihy, leporelá, časopisy, Pramienok PZ na rozvoj komunikačných zručností,                                                                                                                                                             

Kolotoč , Obrázkový materiál: Jazyk a reč, Preventívna logopedická starostlivosť 

v predškolských zariadeniach                                                                                                                                                                                                                                           

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník prvý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 6 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu: 

Predmet rozvíjanie grafomotorických zručností upevňuje a rozvíja grafomotorické zručnosti 

žiakov a na ich rozvíjaní sa podieľajú ďalšie vyučovacie predmety ako napr. výtvarná 

výchova, hudobná výchova. Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických 

zručností a písania okrem písacích nástrojov, kartičiek s písmenami a obrázkami, sa využívajú 

aj reliéfne makety jednoduchých geometrických a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s 

predpísanými slovami, textami a nalepenými, obrázkami 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

- Rozvíjať jemnú motoriku a grafomotoriku, 



- naučiť sa správne držať písacie potreby a správne sedieť pri písaní. 

 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Príprava na písanie 

6 hodín 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie: 

Používať obe ruky pri cvičení jemnej aj hrubej motoriky. 

Správne držať písacie potreby. 

Správne sedieť pri písaní. 

Kresliť slučky, ovály, vlnovky. 

Napodobniť „šikmé zuby na píle“.  

Horný a dolný zátrh. 

Nácvik písania 

29 hodín 

Písať: 

Písmená e, E,  l, L, m, M,  i, I. 

Slabiky me, mi, le, li, em, im, el, il 

Podľa schopností slová s osvojených písmen. 

 

35 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

 

- hodiny rozvíjania grafomotorických zručností rozdeľujeme na menšie časové 

jednotky, aby žiaci písali niekoľkokrát týždenne. 

- začíname od veľkých prvkov a prípravných cvikov, ktoré sa postupne zmenšujú 

a spresňujú.  

- zameriavame sa na koordináciu pohybov  ruky a oka.  

- sústavne dbáme na správne držanie písacích potrieb a správne sedenie pri písaní. 

 

 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 metódy precvičovania a zdokonaľovania (motorický tréning) 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 



 predmet rozvíjanie grafomotorických zručností sa svojim obsahom úzko súvisí 

s predmetom slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, hudobná výchova.  

 

V rámci druhého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Učia sa citlivo pristupovať k prírode a chrániť životné prostredie 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Rozvíja schopnosť poznať samého seba a svoje schopnosti 

- Žiaci pestujú kvalitné medziľudské vzťahy 

     Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

- U žiakov posilňuje schopnosť používať informácie  a vedieť s nimi náležite 

pracovať 

- Rozvíja schopnosť riešiť problémy 

- Vedie žiakov k prezentovaniu seba samého  

     Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- Vytvára predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho       

regiónu, prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich 

predkov. 

 

Učebné zdroje 

Pracovné listy/ Virgovičová Lýdia: Moje prvé čiary, Píšová, Šínska, Hospodárová: Bodka, 

čiarka, palička, poslúchaj ma ručička/, knihy, detské časopisy, výučbové programy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Vecné učenie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník druhý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu: 

Cieľom predmetu vecné učenie je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a 

spoločnosti, a to na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a 

ľudí. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej 

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien 

v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú 

prírodné javy primerané ich chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené 

s činnosťou ľudí a s ich životom. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím, zoznamujú sa zo základnými pravidlami bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a 

cyklistov. Žiaci sa systematicky pripravujú na aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si 

základné návyky nevyhnutné na ochranu zdravia. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 



Vecné učenie 

 

2 0 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

-  Poznať priestorové pojmy a vzťahy, 

- vedieť sa orientovať v triede a v školskej budove, 

- vedieť pomenovať predmety a činnosti, s ktorými sa žiaci stretávajú, 

- poznať názvy ročných období, 

- osvojiť si názvy dní v týždni 

-oboznamovať sa so zásadami osobnej hygieny a kultúrneho správania 

- poznať niektoré rastliny a zvieratá 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Trieda, škola a okolie školy 

 

 

 

 

 

 

 

10 hodín 

Žiak vie: 

Pomenovať pomôcky a zariadenie triedy, školské potreby 

a hračky. 

Povedať svoje meno, priezvisko, meno svojho učiteľa a 

mená spolužiakov. 

Povedať označenie svojej triedy. 

Rozlíšiť vyučovaciu hodinu a prestávku. 

Uvedomiť rozdiel v požiadavkách na správanie počas 

vyučovacej hodiny   a cez prestávky. 

Používať základné návyky slušného správania – 

pozdravenie, poprosenie, poďakovanie, predstavenie. 

Orientovať sa v budove  školy. 

Orientovať sa v najbližšom okolí školy.  

Orientácia v čase 

 

8 hodín 

Chápať časové údaje a vzťahy: deň–noc, ráno–večer, 

dnes–zajtra, teraz–potom, 

Určiť deň v týždni. 

Príroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 hodín 

Pomenovať ročné obdobia s použitím obrázkov: jar, leto, 

jeseň, zima. 

Spresňovať predstavy o ročných obdobiach. 

Použiť základné pojmy : teplo, zima, slnko, vietor, dážď, 

sneh, mráz, na základe vnímania, s použitím obrázkov 

Spájať pojmy na základe asociácií. 

Pomenovať domáce zvieratá a ich riediť: pes, mačka, 

krava, koza, prasa, sliepka, hus, zajac, kôň a ich mláďatá. 

Pomenovať voľne žijúce zvieratá: myš, jež, medveď, 

líška. 

Pomenovať vtáky a hmyz: drozd, lastovička, motýľ, včela, 

mucha, lienka, sýkorka. 

Rozlišovať pojmy kvet, strom, ker. 

Pomenovať kvety: ruža, tulipán, snežienka, fialka. 

Pomenovať stromy: hruška, jabloň, slivka, čerešňa, 

marhuľa, broskyňa, ich plody. 

Poznať ovocie podľa tvaru, chuti a vône. 

Pomenovať kríky: maliny, ríbezle. 



Starostlivosť o zdravie 

 

 

 

 

 

 

7 hodín 

Vnímať a poznávať jednotlivé časti ľudského tela: hlava, 

krk, ruky, nohy. 

Vnímať častí tváre: oči, uši, nos, ústa. 

Chápať pojem zdravie, choroba – bolesť hlavy, hrdla, 

teplota, lieky, návšteva lekára. 

Prevádzať osobnú hygienu : umývanie rúk, čistenie zubov, 

česanie. 

Chápať význam zdravej výživy pre zdravie. 

Zdôvodniť obliekanie sa podľa ročného obdobia a teploty 

prostredia. 

Chrániť sa pred slnkom a mrazom. 

Bezpečnosť cestnej premávky 

 

3 hodiny 

Chodiť po chodníku, prechádzať cez cestu, používať 

prechod pre chodcov, semafory. 

Chápať pojem bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní. 

Obchod 

 

 

 

 

9 hodín 

Rozoznávať obchody podľa zamerania, poznávať nápisov 

na obchode – globálnou metódou. 

Hrať sa na obchod. 

Pomenovať rozličný tovar, najmä potraviny: ovocie, 

zeleninu, chlieb, pečivo, mlieko. 

Pojem peniaze. 

Rozlišovať mince. 

Správať  sa v obchode. 

Domov a rodina 

 

13 hodín 

Povedať mená rodičov a súrodencov, najbližších 

príbuzných – starý otec a mama. 

Chápať vzťahy medzi členmi rodiny. 

Pomenovať časti bytu: kuchyňa, izba, kúpeľňa, WC a iné. 

Pomenovať zariadenie bytu – nábytok a jeho časti. 

70 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

 

 žiaci sa učia dobre orientovať v budove školy, poznávajú najbližšie okolie školy   

 osvojujú si návyk udržiavať poriadok na svojej lavici, vedieť sa správať počas hodiny 

a prestávky  

 osvojujú si základné časové pojmy 

 pozorujú charakteristické znaky počasia v jednotlivých ročných obdobiach 

 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 



 situačné metódy 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na 

vychádzkach. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 formou vzťahu vecné učenia k predmetu telesná výchova (energizér), matematika, 

slovenský jazyk a literatúra, rozvíjanie komunikačných schopností. 

   

V rámci druhého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Žiaci pestujú kvalitné medziľudské vzťahy 

- U žiakov posilňuje pocit zodpovednosti za svoje konanie 

- Rozvíja u žiakov schopnosť rešpektovať potreby ostatných  

 Environmentálna výchova  
- Vedie žiakov k starostlivosti o svoje okolie 

- Učia sa citlivo pristupovať k prírode a chrániť životné prostredie 

- Posilňuje kladný vzťah k domácim  zvieratám a zvieratám v prírode 

- Vedie žiakov k ochrane rastlín 

 Dopravná výchova 

- Pomáha u žiakov rozvíjať schopnosť pozorovať svoje okolie 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Ochrana života a zdravia 

- Pomáha žiakom osvojiť si pravidlá pre dosiahnutie vyššej odolnosti organizmu   

- Vedie žiakov k ochrane svojho zdravia 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:  

- vytvára u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu, 

-  učí žiakov zachovávať tradície svojej rodiny a spoznávať kultúrne pamätihodnosti 

mesta. 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 1: Človek vo sfére peňazí, celková 

kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 

životných potrieb, čiastková kompetencia 1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah 

medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia, úroveň 2: Vysvetliť 

vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb. 

Chápať funkciu peňazí ako prostriedku na ich zabezpečenie. 
 

 

Učebné zdroje 

Pracovné listy / autorka-  Mgr. Eva Rosskopfová Vecné učenie pre 1., 2., 3.ročník ŠZŠ /  

knihy, encyklopédie, časopisy, výučbové programy. 

 

Hodnotenie predmetu: 



Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 3  hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník druhý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet matematika poskytuje žiakovi svojim obsahom základné matematické vedomosti, 

zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na 

svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný 

na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka. 

Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo 

vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom živote. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Matematika 

 

3 0 3 

 



Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

 Rozvíjať schopnosť triediť predmety podľa určitých kritérií, 

 utvárať predstavy o čísle, 

 osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 4, 

 osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 4, 

 utvrdiť si základné geometrické predstavy 

 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Opakovanie 

Porovnávanie, triedenie 

predmetov, rovinných útvarov 

Vzťahy 

Porovnávanie 

 

 

24  hodín 

Žiak vie: 

Porovnávať predmety podľa vlastností: množstvo, 

veľkosť, farba, tvar. 

Triediť  predmety podľa vlastností 

Triediť a porovnávať rovinné útvary: kruh, štvorec, 

trojuholník. 

Vzťahy: veľa – málo, väčší – menší, kratší – dlhší. 

Vytvárať skupiny predmetov. 

Porovnávať čísla 1, 2.  

Chápať vzťahy väčší, menší, rovná sa. 

 Číslo 3  

 

 

 

21 hodín 

Vymenovať číselný rad. 

Určovať a vyznačovať počet predmetov. 

Priraďovať predmety k číslu 3.  

Čítať a písať číslice 3. 

Znázorňovať čísla 3. 

Porovnávať čísla 1,2,3. 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 

3 

 

24  hodín 

Sčítať v obore do 3. 

Zapísať príklady sčítania. 

Znázorniť príklady sčítania. 

Odčítať v obore do 3. 

Zapísať príklady odčítania. 

Znázorniť príklady odčítania. 

Rozložiť číslo 2 a 3. 

Riešiť slovné príklady. 

Číslo 4 

 

18  hodín 

Vymenovať číselný rad. 

Určovať a vyznačovať počet predmetov. 

Priraďovať predmety k číslu 4.  

Čítať a písať číslice 4. 

Znázorňovať čísla 4. 

Porovnávať čísla 1,2,3,4.  

Sčítanie a odčítanie  v obore do 

4 

 

18  hodín 

Sčítať v obore do 4. 

Zapísať príklady sčítania. 

Znázorniť príklady sčítania. 

Odčítať v obore do 4. 

Zapísať príklady odčítania. 

Znázorniť príklady odčítania. 

Rozložiť číslo 2,3, 4. 



Riešiť slovné príklady. 

Počítať s mincami 1€, 2€,. 

105 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

 

 žiaci sa učia triediť predmety, tvoriť skupinu predmetov podľa určeného znaku, 

zoraďovať predmety podľa pokynov  

 osvojujú si prvky  numerácie a počtové výkony v obore do 4 

 nácvik určovania predmetov realizujeme počítaním po jednej 

 počtové výkony sčítania a odčítania nacvičujeme oddelene. 

 učia sa rozpoznávať rovinné útvary kruh, štvorec, trojuholník 

 

Používať metódy: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy logického postupu (analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, porovnávanie) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (vysvetľovanie, rozprávanie, opis) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo 

obrázkovým materiálom) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 Formou vzťahu matematiky k pracovnému vyučovaniu (modelovanie a pod.), telesnej 

výchove (energizér). 

 Základné matematické vedomosti a zručnosti žiak aplikuje takmer vo všetkých 

vyučovacích predmetoch. Prvky numerického počítania  sa premietajú do vecného učenia, 

hudobnej a telesnej výchovy, priestorová predstavivosť má uplatnenie napr. vo výtvarnej 

výchove. 

 

V rámci druhého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 



 Mediálna výchova 

- Žiaci objavujú prostredníctvom hľadania informácii na internete hodnoty šírené 

médiami. 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa pri písaní správnemu držaniu tela 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa presnosti a správnosti pri práci, cieľavedomosti, zodpovednosti 

úhľadnosti. 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- Vytvára predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, 

prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

 

Učebné zdroje: 

Pracovné zošity / autori- Mgr. Eva Brestenská, Mgr. Viera Zorádová, Hravé počty 2/, detské 

časopisy, výučbové programy/ Méďa ráta1, Detský kútik 2 – pexeso/. 

 

 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník druhý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu: 

Predmet výtvarná výchova má vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím nezastupiteľné 

miesto. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s mentálnym postihnutím rozvíjať 

grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa 

rozvíjajú aj komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna 

forma komunikácie. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Výtvarná výchova 

 

1 1 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom ročníku, 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, uchopenie a pustenie predmetu, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať percepciu, 



- rozvíjať lateralitu, 

- rozvíjať priestorovú orientáciu 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Kresba 

 

 

 

 

 

 

 34 hodín 

Žiak vie:  

Kresliť kruhy, špirály, vlnovky, oblúky, čiary. 

Kresliť tvarovo nenáročné predmety: lopta, slnko, kvet a 

iné. 

Napodobniť jednoduché tvary. 

Kresliť na betónovú alebo asfaltovú plochu hrubými 

kriedami. 

Vyfarbovať maľovanky. 

Maľba 

 

 

 

30  hodín 

Liať, kvapkať, odtláčať, dotvárať farebné škvrny. 

Hrať sa s farbou. 

Používať výtvarný materiál: tampón, drievko, akvarelové 

farby, temperové farby, prstové farby. 

Ukladať farby hrubým štetcom na plochu papiera. 

Rytmicky radiť kontrastné farby. 

Modelovanie 

 

 

 

6 hodín 

Manipulovať s modelovacími materiálmi – miesiť 

modelovaciu hmotu jednou a oboma rukami, šúľať, 

stláčať, vaľkať, vyťahovať. 

Formovať materiál prstami, dlaňami. 

Vytvárať modely jednoduché tvary. 

Modelovať z piesku pomocou formičiek. 

 70 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

 Precvičujeme motoriku rúk a prstov, 

 grafické vyjadrovanie pohybových predstáv ako miešanie, mletie, vstávanie, skákanie, 

vietor, robia žiaci postojačky a na veľkej ploche, 

 prechádzame od veľkej plochy k menšej, 

 prebúdzame elementárny zmysel pre priestor v súvislosti s poznávaním životného 

prostredia vytváraním konkrétnych priestorových situácií z najbližšieho okolia žiaka na 

pieskovom stole, pieskovisku (tvarovanie kopcov, cesty) s využitím makiet domov 

a stromov. 

 

 

 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 



 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 metódy samostatnej práce a individuálneho prístupu pri samostatnej práci 

 emocionálne pozorovanie 

 hra s farbou ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi – 

experimentovanie a samostatnú činnosť. Zaraďujeme prvky arteterapie.  

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Medzipredmetová koordinácia s: 

- esteticko- výchovnými predmetmi (hudobná výchova) 

- pracovným vyučovaním  

- vecným učením 

- rozvíjanie komunikačných schopností 

- rozvíjanie grafomotorických zručností 

 

 

V rámci druhého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiakov vedie k starostlivosti o svoje okolie 

 Tvorba projektov a prezentačné zručnosti  

- U žiakov posilňuje schopnosť poznať sám seba a svoje schopnosti prezentovať sa 

- Žiaci rozvíjajú svoju schopnosť spolupracovať 

 Ochrana života a zdravia 

- Pomáha žiakom osvojiť si pravidlá pre dosiahnutie vyššej odolnosti organizmu   

 Multikultúrna výchova  

- Pomáha spoznávať kultúru, zvyky a tradície prostredia žiaka, v ktorom žije 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Žiaci pestujú kvalitné medziľudské vzťahy 

 Mediálna výchova 

- Podporuje u žiaka schopnosť pracovať s rôznymi médiami 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- Vytvára predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, 

prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

 

Učebné zdroje: 

Umelecká tvorby pre deti, predlohy, ilustrácie kníh a časopisov pre deti, detské časopisy, 

filmy, diapozitívy.  

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník druhý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou súčasťou 

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen v 

hudbe, ale aj v iných druhoch umenia. Ciele hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy sú 

podmienené špecifickosťou úloh školy, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja 

osobnosti žiakov, bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej 

psychoterapeutického pôsobenia. 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom, 

hrou na jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom 

vychádzajúcim z hudby.  

Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života. Orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich vedie k 

tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu. 

 

 



Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Hudobná výchova 

 

1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

- Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, 

- sluchovú pamäť a sluchovú diferenciáciu, 

- rozvíjať senzomotorické schopnosti, 

- rozlišovať ľudský hlas a iné zvuky, 

- uvoľňovať motoriku a rozvíjať zmysel pre rytmus 

- prebúdzať záujem o hudbu na princípe detskej hry 

 

 

 

 

 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Počúvanie hudby 

 

5  hodín 

Žiak vie: 

Počúva vokálne  a inštrumentálne miniatúry, koledy, 

ľudových piesne. 

Inštrumentálne činnosti 

 

6  hodín 

Pasívne vnímať zvuky Orffovho inštrumentária a 

jednoduché zvuky vyludzované bežnými predmetmi 

prostredia bez  vizuálneho vnímania  zvuku.  

Určiť zdroj zvuku. 

Vyludzovať zvuky na jednoduchých hudobných 

nástrojoch. 

Určovať vlastnosti vnímaných zvukov – dĺžky, intenzity 

(dlhý tón/zvuk – krátky, hlasný – tichý, hudba – ticho, 

hudba/ľudský hlas – reč). 

Hrať na telo na známe piesne a rečňovanky. 

Vokálne činnosti 

19 hodín 

Interpretovať detské popevky, riekanky, vyčítanky 

Interpretovať detské piesne. 

Hudobno – pohybové činnosti 

5 hodín 

Interpretovať detské hudobno–pohybové hry. 

35 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

- na princípe detskej hry utvárame predpoklady k primeranému vnímaniu hudby, spevu, 

rozvíjame hudobnú pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre tonalitu a rytmus 

- hudobno-pohybovými hrami vytvárame interakcie s viacerými žiakmi, zjednocujeme 

kolektívny spev 

- učíme  žiakov pohybom reagovať na počutú hudbu, snažíme sa kultivovať ich 

hudobno-pohybové prejavy 

 



Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, riadený rozhovor) 

 metóda imitačná – napodobňovanie podľa počutia   

 praktické metódy v podobe hudobných činností 

 metóda sprostredkovania hudobných poznatkov a hudby učiteľom a v interakcii učiteľ 

a žiak 

 hra ako metóda 

 metódy demonštračné (demonštrácia akustického záznamu) 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

Zaraďujeme prvky muzikoterapie, ktoré využívajú pozitívny účinok melódie, rytmu, 

harmónie a vyvolávajú príjemné zážitky a predstavy. Prvky muzikoterapie ponúkajú nové 

možnosti komunikácie – cez zvuky, tóny a rytmus a otvárajú tak možnosti na sebavyjadrenie. 

 

 

V rámci druhého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje kladný vzťah k zvieratám v prírode aj domácim zvieratám 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Žiaci pestujú kvalitné medziľudské vzťahy 

- Rozvíjajú spoluprácu v rámci triedy 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Žiaci pracujú na rozvíjaní sebadôvery 

 Dopravná výchova 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Multikultúrna výchova 

- Pomáha spoznávať kultúru prostredia žiaka, v ktorom žije 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- Vytvára predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, 

prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Formou vzťahu k: 

- slovenskému jazyku (rečňovanky, vyčítanky, príslovia a porekadlá),  

- výtvarnej výchove (výtvarné ukážky),  

- telesnej výchove (pohybové prvky) 

 

Učebné zdroje: 

Hudobný materiál, DVD, výučbové programy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 



Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Telesná výchova 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník druhý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Ciele a obsah predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie optimálneho telesného a 

pohybového rozvoja žiakov s mentálnym postihnutím, vypestovanie pozitívneho vzťahu k 

pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností. 

S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri 

pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, 

pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne 

žiaka sa treba zamerať na utváranie účelových pohybových zručností, kompenzáciu 

motorických nedostatkov, elimináciu nevhodných motorických prejavov a pohybových 

stereotypií a tiež na rozvoj komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom – okrem 

rozvoja motoriky a pohybových schopností – aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne 

funkcie. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Telesná výchova 2 1 3 



 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

- Rozvoj sociálnych a komunikačných schopností v aktívnej interakcii s prostredím pri 

pohybových aktivitách, 

- prijatie stanovených pravidiel, 

- vytvorenie sebakontroly, 

- prispôsobenie sa požiadavkám skupiny, 

- učenie poradovosti, 

- formovanie kladných postojov k pohybovej aktivite, 

- vytváranie základných hygienických návykov pri pohybových činnostiach 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Zdravotné cvičenia 

 

 

 

10 hodín 

Žiak vie: 

Cvičiť cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a 

preťahovanie jednotlivých svalových skupín, na 

získavanie návykov správneho držania tela, na 

zväčšovanie pohybového rozsahu kĺbov a chrbtice ( 

krúženie, otáčanie, vystieranie, ohýbanie, kmitanie 

postupne v jednotlivých kĺboch v ľahu, v sede, v stoji). 

Jazdiť na rehabilitačnom bicykli. 

Chodiť na akupresúrnom chodníku. 

Kondičné cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správnu techniku izolovaných pohybov a jednoduchších 

cvičení : 

Chôdza  

Správne držať telo pri chôdzi, voľne pohybovať ruky 

počas chôdze, chodiť daným smerom, chodiť po čiare, po 

lane.  

Chodiť v zástupe za učiteľom. 

Chodiť podľa rytmu.  

Prekračovať  nízke prekážky pri chôdzi. 

Beh  

Ticho  našľapovať pri behu, dvíhať nohy, ohýbať 

v kolenách. 

Vybehnúť  na daný signál. 

Behať po celej ploche. 

Behať v zástupe za učiteľom. 

Behať v danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému 

tempu detskej chôdze. 

Behať so zmenami smeru. 

Skoky  

Poskakovať na mieste znožmo a striedavo na jednej, 

druhej nohe,. 

Skákať z miesta, skákať cez čiaru. 

Zoskočiť z výšky 10-15 cm do drepu.  

Sedieť a udržať rovnováhy na fit – lopte a skákať v sede. 



 

 

 

 

 

 

54 hodín 

Lezenie  

Liezť ľubovoľným spôsobom smerom dopredu. 

Podliezať, preliezať vhodné prekážky, preliezačky, nízky 

rebrík, švédske lavičky, diely švédskej debny. 

Hádzanie a chytanie  

Chytať loptu gúľajúcu sa po zemi, po mierne šikmej 

ploche, hodenú učiteľom. 

Hádzať loptu do terča a na cieľ. 

Podávať loptu učiteľovi, spolužiakovi.  

Manipulovať s rôznymi drobnými predmetmi: zbierať, 

podávať, upratovať, skladať, prenášať. 

Cvičiť cvičenia s využitím švédskej lavičky, švédskej 

debny.  

Vystúpiť na lavičku, prejsť po lavičke, zostupiť z lavičky, 

obrátiť sa na lavičke,  sedieť na švédskej debne, kľačať, 

preliezať  diely švédskej debny. 

Základné činnosti pri jazde na kolobežke. 

 

Základy akrobatických cvičení 

 

 

 

9 hodín 

Predviesť sed roznožmo s predklonom, váľať sudy, 

z mierneho svahu. 

kotúľ v pred. 

Rovnovážny postoj na jednej nohe.  

Cvičiť cvičenia  na rozvoj rovnováhy, laterality a 

koordináciu pohybov. 

Sezónne činnosti 

 

10 hodín 

V zimnom období :  

Hrať sa na snehu ( tvarovať snehovú guľu, hádzať na cieľ 

a stavať snehuliaka. 

Chodiť po klzkej ploche, šmýkať, sánkovať sa na 

miernom svahu. 

V jarnom a letnom:  

Presun v teréne. 

Jazdiť na trojkolke 

Kolektívne činnosti 

 

9 hodín 

Hrať kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu 

a naháňačky s využitím loptových hier – gúľanie, 

podávanie, chytanie. 

Hudobno – pohybové hry 

 

 

6 hodín 

Koordinovať pohyby v rytme hudby, s rytmom riekanky. 

Hrať sa hudobno–pohybové hry: riekanky, detské 

pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít. 

Predviesť motivovanú a rytmizovanú chôdzu a beh 

v základnom tempe. 

Striedať chôdzu a beh podľa rytmického sprievodu. 

 

Koordinačné a relaxačné 

cvičenia 

7 hodín 

Cvičiť cvičenia  zamerané na uvedomenie si vertikalizácie 

a predlžovania osi tela, nácvik základných 

východiskových polôh – stoj, sed, ľah na chrbte, ľah na 

bruchu. 

Cvičiť cvičenia zamerané na lokálne uvoľňovanie častí 

hornej a dolnej končatiny, trupu, celková relaxácia, 

aktivity na psychické uvoľnenie.  

Techniku správneho dýchania, uvoľneného vydychovania. 



105 hodín  

Poznámka:  

1  hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

- aktivity zameriavame na nácvik : osobnej hygieny žiaka, návyk správneho držania 

tela, cvičenia na úpravu držania hlavy a trupu, rozvoj hrudného dýchania, koordináciu 

dýchania s pohybom paží a trupu 

- rozvíjame priestorovú orientáciu, rovnovážnu schopnosť a pohybovú koordináciu 

žiaka 

-  

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

ukážka) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (vysvetľovanie, popis) 

 metódy rozvoja pohybových schopností 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania zručností 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, skupinovú a individuálnu prácu so 

žiakmi. Hodiny realizovať v telocvični, na školskom ihrisku a v okolí školy. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Formou vzťahu telesnej výchovy k predmetom: 

- slovenský jazyk (reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou, komunikovať 

o športových súťažiach v škole ) 

- matematika (rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít) 

- vecné učenie (využívať poznatky o zásadách osobnej hygieny a zdraví) 

- hudobná výchova (využívať zručnosti získané z rytmických a hudobno- pohybových 

činností) 

- pracovné vyučovanie(osobná hygiena) 

 

V rámci druhého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

Dopravná výchova 

 uplatňujú zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov 

Enviromentálna výchova 

 rozpoznávajú na modelových príkladoch žiaduce i nežiaduce konanie z hľadiska 

životného prostredia  

 zapájajú sa do riešení problémov spojených s ochranou životného prostredia 

 formuje kladný vzťah žiakov k prírode, k ochrane životného prostredia 

 prispieva k utváraniu zdravého životného štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt 

prostredia 

Ochrana života a zdravia 



 pripravuje žiaka na život v prostredí v ktorom sa nachádza – nevyhnutným 

predpokladom k tomu je  spoznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode 

 učí žiakov vážiť si zdravie svoje aj ostatných 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 učia sa chápať ľudské práva a práva v rodine 

 vedie žiakov k utváraniu si pozitívneho postoja k sebe samému aj k ostatným 

Multikultúrna výchova 

 vedie žiakov k tolerancii voči iným kultúram 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:  

 vytvára u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu, 

  učí žiakov spoznávať faunu a flóru v regióne,  

 učí žiakov zachovávať tradície svojej rodiny  a spoznávať kultúrne pamätihodnosti 

mesta. 

 

Učebné zdroje: 

Časopisy so športovou tematikou. 

 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 175 vyučovacích 

hodín  

Ročník druhý 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  

Charakteristika predmetu: 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, vytvárania 

sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho osobnosti a z 

hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. 

Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných a hygienických 

návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a pracovných zručností a 

návykov.  

Obsah pracovného vyučovania je členený na jednotlivé zložky. 

Sebaobslužné činnosti – žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a 

zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Práce v domácnosti – žiaci si osvojujú základné pracovných návyky v domácnosti, zručností 

potrebné pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Žiaci si osvojujú základné znalosti o 

potravinách, a ako udržiavať poriadok a hygienu v kuchyni.  



Práce v dielni – žiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich v 

praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

Aktivity sú zamerané na práce s drobným materiálom a papierom, montážne a demontážne 

práce.  

Pestovateľské práce – žiaci  nadobúdajú základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si 

starostlivosť o izbové rastliny. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Pracovné 

vyučovanie 

 

4 1 5 

 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

- Utvárať a upevňovať základné hygienické návyky, 

- utvárať a upevňovať základné stravovacie návyky a základné pravidlá stolovania, 

- zvyšovať samostatnosť pri  sebaobslužných činnostiach, 

- utvárať  základné pracovné zručnosti a návyky, 

- rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania, 

- rozvíjať schopnosť verbalizovať danú činnosť, 

- osvojiť si základné pracovné zručnosti pri pestovateľských prácach 

 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Sebaobslužné činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 hodín 

Žiak vie: 

Vykonávať osobnú hygienu- umývanie rúk a tváre. 

Používať hygienické potreby – mydlo a uterák. 

Používať vreckovky a hrebeň. 

Používať WC -  splachovanie, používanie toaletného 

papiera a vreckovky. 

Vyzliekať sa a obliekať odev s pomocou. 

Obúvať sa a vyzúvať s pomocou. 

Rozväzovať a zaväzovať šnúrky. 

Zapnúť a rozopnúť gombík . 

Používať zips, háčiky, patentky . 

Základné stravovacie návyky- hygiena stolovania, 

používanie obrúska, malej lyžičky.. 

Spoznať potreby pre stravovanie, spoznať vlastné a 

používať ich. 

Používať tanier a lyžicu, vidličku a nôž s pomocou. 

Práce v domácnosti 

 

 

Odkladať predmety na určené miesto. 

Odkladať odev a obuv v šatni. 

Čistiť topánky od prachu, utierať prach z lavíc, 



 

 

 

 

 

 

21 hodín 

parapetných dosiek, utierať tabulu. 

Zametať smetí  podlahy pomocou malej metličky 

a lopatky s pomocou.  

Vynášať odpadky s pomocou. 

Púšťať vodu a zastavovať vodu. 

Odkladať riad na určené miesto a pomenovať ho.  

Základy stolovania- nácvik jednoduchého prestierania. 

Práce v dielni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 108 hodín 

Práce s drobným materiálom: 

Poznávať a triediť drobný materiál podľa veľkosti, farby 

a tvaru. 

Ukladať roztriedený materiál do rôznych nádob podľa 

pokynov. 

Manipulovať s drobným materiálom: skladať mozaiku 

vkladaním, napichávaním, nalepovaním. 

Navliekať korálky rovnakej farby alebo veľkosti. 

Namotávať vlnu na cievku , splietať vlnu a špagáty, viazať 

uzol, mašličky. 

Práce s papierom: 

Porovnávať vlastnosti papiera: hrúbka, povrch. 

Trhať, krčiť a lepiť papier, skladať, spoznávať základné 

vlastnosti  papiera. 

Pracovať s nožnicami. 

Montážne a demontážne práce: 

Skladať a rozkladať predmety a stavebnice. Ukladať na 

seba, vedľa seba, spájanie, skrutkovanie, zasúvanie. 

Skladať jednoduchého puzzle, domino, mozaiku. 

Pestovateľské práce 

 

 

 

17 hodín 

Starať sa o izbové kvety- polievať, kypriť pôdu, ošetrovať 

listy od prachu, odstraňovať odumretých častí rastlín.  

Pozorovať  sadenie, klíčenie a rast rastlín: tráva ,. Hrach, 

fazuľa. 

Pracovať so záhradným náradím: hrable, motyka 

Hrabať lístie. 

Pomáhať pri zbere úrody na školskom pozemku. 

175 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

 všetky pracovné činnosti nacvičujeme v prirodzených podmienkach 

 pri tom je potrebné zapájať reč vo forme verbalizácie vykonávanej činnosti, pomenovať 

materiály a pomôcky 

 snažíme sa viesť žiakov k dokončeniu práce, pestovať ich vôľové vlastnosti 

 zvyšujeme samostatnosť žiakov pri  sebaobslužných zručnostiach. 

 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 



algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým a pracovným materiálom) 

 aktivizujúce metódy vyučovania – praktická aktivita 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi, didaktická montáž a demontáž ) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. Z hľadiska 

realizačných foriem využívať hodiny v dielni, na školskom pozemku a vychádzky.  

 

Medzipredmetové vzťahy: 

- formou vzťahu pracovného vyučovania k matematike, rozvíjaniu komunikačných schopností 

/ verbalizácia vykonávanej pracovnej činnosti/ 

 

 

 

V rámci druhého ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Pomáha žiakovi spoznávať samého seba a svoje schopnosti 

 Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

- Rozvíja u žiakov schopnosť vytvoriť produkt určitej hodnoty 

 Regionálna výchova  a tradičná ľudová kultúra 

- Vytvára predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, 

prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

 

Učebné zdroje: 

Detské časopisy, ilustrácie, predlohy, modely. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 140 vyučovacích 

hodín  

Ročník tretí 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov 

so stredným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových predmetov. 

Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov cielene 

budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich výmenu v sociálnom kontakte, 

čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

3 1 4 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

- Vytvárať zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať pracovné miesto 

a potreby na lavici pri čítaní a písaní, 

- vedieť čítať dvojslabičné slová, 

- vedieť čítať jednoduché vety, 

- spresňovať správnu výslovnosť žiakov. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Opakovanie 

32  hodín 

Žiak vie: 

Čítať tlačené písmená ,slabiky a slová vyvodené v druhom 

ročníku. 

Čítať písané písmená a slabiky nacvičované v písaní 

v druhom ročníku. 

Písmeno O,o,V,v,U,u,T,t,P,p  - 

čítanie 
 

 

Čítať  veľké a malé písmená. 

Čítať otvorené slabiky s osvojených písmen. 

Čítať zatvorené slabiky . 

Čítať dvojslabičné slová z otvorených slabík.  



108hodín Čítať jednoduché vety 

140 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

- Pri všetkých písmenách postupujeme tak, že najprv vyvodíme hlásku a písmeno za 

pomoci riekanky a obrázkov 

- Pri vyvodzovaní jednotlivých hlások a písmen vytvárame vizuálnu, akustickú a 

artikulačnú väzbu.  

- Pripravujeme žiakov na čítanie slov včlenením prvej alebo poslednej hlásky do 

vysloveného slova.  

- Učíme žiakov rozlišovať krátke a dlhé slabiky.  

- Učíme ich počúvať a vnímať krátky príbeh alebo rozprávku 

 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. Pri 

všetkých písmenách postupujeme tak, že najprv vyvodíme hlásku a písmeno  za pomoci 

riekanky a obrázkov. Pri vyvodzovaní jednotlivých hlások a písmen vytvárame vizuálnu, 

akustickú a artikulačnú väzbu. Pripravujeme žiakov na čítanie slov včlenením prvej alebo 

poslednej hlásky do vysloveného slova. Učíme žiakov rozlišovať krátke a dlhé slabiky. Učíme 

ich počúvať a vnímať krátky príbeh alebo rozprávku. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 formou IKT ( výučbové programy) 

 formou vzťahu slovenského jazyka a literatúry k  rozvíjaniu komunikačných 

schopností a rozvíjanie grafomotorických zručností . 

 

 

V rámci tretieho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

-  poznávajú rastliny a živočíchy v regióne, 



- chápu význam lesa pre človeka, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

- učia sa posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu 

- Učia sa ,že zvieratá sú priatelia človeka. 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

- Učia sa bezpečne správať na ceste 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správaniu sa na komunikáciách, v dopravných prostriedkoch. 

- Chápu dôležitosť starostlivosti o svoje zdravie 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlá správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

- Učia sa rozvíjať vôľu a charakter 

- Učia sa cieľavedomosti, samostatnosti, sebapoznávaniu  

- Učia sa spolužitiu v triednom kolektíve 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

o Vytvára u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 3: Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie 

životných potrieb, celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní 

životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu, čiastková 

kompetencia 5: Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi, úroveň 1: 

Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom. 

 

Učebné zdroje: 

Učebnice / autori -  Mgr. Silvia Škultétyová, Mgr. Lenka Čertíková Šlabikár pre III. ročník 

ŠZŠ (variant B)  / , pracovné listy, knihy, leporelá, časopisy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Rozvíjanie komunikačných schopností 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník tretí 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým predmetom výchovy 

a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia rozširuje funkčnú 

komunikáciu v kategóriách: žiadanie osobných potrieb, reakcie na správanie iných ľudí, 

komentovanie,  žiadanie informácií, vyjadrovanie pocitov, vyjadrovanie prosociálnych 

postojov.  

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

3 0 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii 

- rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť 

- rozvíjať porozumenie reči 

- podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka 

- podporovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu žiaka 

- vedieť poznávať a pomenovať veci a osoby v najbližšom okolí 

- rozširovať a aktivizovať pasívnu slovnú zásobu 

 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Používanie sociálnych 

verbálnych rutín 

3 hodín 

Žiak vie: 

Používať sociálne verbálne rutiny (zdravenie, prosba, 

poďakovanie, ospravedlnenie. 

Rozvíjanie sluchovej Správne vyslovovať preberané hlásky o, v, u, t, p. 



diferenciačnej schopnosti 

35 hodín 

Rozlišovať rôzne druhy zvukov ( zvierat, štrnganie, 

búchanie, šuchot, zvonček, píšťalka a pod. ). 

Rozlišovať zvuky reči, rytmizovanie slabík, rozlišovanie 

počtu slabík v slove. 

Porozumenie reči 

32 hodín 

Komentovať všetky činnosti a pomenovávaním predmetov 

rozvíjať porozumenie pojmov a ich vzájomných súvislostí. 

Používať názorné skutočné predmety, ich miniatúry alebo 

primerané ilustrácie a obrázky. 

Postupne prechádzať od poznávania skutočných 

predmetov k obrázkom. 

Rozvíjanie expresívnej reči 

35 hodín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentovať svoju činnosť pri námetových, edukačných 

a konštrukčných hrách. 

Klásť dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spolu 

komentovanie s pomocou učiteľky. 

Vytvárať situácie z bežného života tak, aby mohol  

upevňovať slovnú zásobu. 

Jednoducho aktívne pomenovať predmety a deje 

v prostredí školy a rodiny. 

Tvoriť jednoslovné a dvojslovné vety, slovné 

pomenovania. 

Krátke jednoduché príbehy. 

Rozvíjať chápanie časovej následnosti dejov. 

Pracovať s detskými leporelami . 

Pestovať vzťah ku knihám. 

Pracovať s výmenou rolí v rozhovore. 

Spolu  105 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

- žiakovi je potrebné umožniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované 

schopnosti a tieto v komunikácii stimulovať a rozvíjať.  

- Rozvíjanie komunikačnej schopnosti sa prelína celým vyučovacím procesom a zároveň 

témy preberané v predmete RVK by mali byť v súlade s témami preberanými najmä v 

predmete Slovenský jazyk a literatúra a Vecné učenie.  

- Na hodine RVK sa učiteľ má so žiakmi zamerať na porozumenie pojmov a súvislostí a 

precvičovanie ich používania v komunikácii.  

- Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií.  

- Túto formu vyučovania možno realizovať na vyučovacej hodine alebo v bloku, v 

priestoroch triedy alebo v prirodzenom prostredí, ktoré súvisí s komunikačným 

obsahom alebo témou.  

- Nakoľko praktické používanie prvkov AAK si vyžaduje určitú úroveň rozvoja 

motorických schopností, zaraďujeme medzi aktivity v predmete RVK cvičenia hrubej i 

jemnej motoriky, koordinačné cvičenia, hry zamerané na tréning imitácie pohybov a 

pod.  

- Pre podporu výkonu hovorenej reči odporúčame zaradenie cvikov na správne dýchanie 

a rozvíjanie motoriky artikulačných orgánov vo forme hry, ktoré je vhodné pripravovať 

v spolupráci s logopédom. 

-  

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 



inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou.  

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 formou prierezových tém, ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych 

predmetov( slovenský jazyk a literatúra, vecné učenie, pracovné vyučovanie) 

  predmet rozvíjanie komunikačných schopností sa svojim obsahom prelína celým 

výchovno-vzdelávacím procesom. 

 

V rámci tretieho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

-  poznávajú rastliny a živočíchy v regióne, 

- chápu význam lesa pre človeka, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

- výchove k tvorbe a ochrane prírody 

- učia sa posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

- Učia sa bezpečne správať na ceste 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správaniu sa na komunikáciách, v dopravných prostriedkoch. 

- Učia sa starostlivosti o zdravie 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlá správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

- Učia sa rozvíjať vôľu a charakter 



- Učia sa cieľavedomosti, samostatnosti, sebapoznávaniu  

- Učia sa spolužitiu v triednom kolektíve 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 3: Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie 

životných potrieb, celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní 

životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu, čiastková 

kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby, úroveň 1: 

Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 
 

Učebné zdroje 

Pracovné listy, knihy, leporelá, časopisy, Pramienok PZ na rozvoj komunikačných zručností,                                                                                                                                                             

Kolotoč , Obrázkový materiál: Jazyk a reč, Preventívna logopedická starostlivosť 

v predškolských zariadeniach                                                                                                                                                                                                                                           

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník tretí 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 6 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet rozvíjanie grafomotorických zručností upevňuje a rozvíja grafomotorické zručnosti 

žiakov a na ich rozvíjaní sa podieľajú ďalšie vyučovacie predmety ako napr. výtvarná 

výchova, hudobná výchova. Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických 

zručností a písania okrem písacích nástrojov, kartičiek s písmenami a obrázkami, sa využívajú 

aj reliéfne makety jednoduchých geometrických a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s 

predpísanými slovami, textami a nalepenými, obrázkami 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

- Rozvíjať jemnú motoriku a grafomotoriku, 

- vytvárať návyk prakticky si usporiadať potreby na lavici pri písaní, 

- vytvárať zručnosť písať s príslušnými pracovnými, hygienickými a estetickými 

návykmi, 

- spresňovať správny tvar písaného písmena. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Príprava na písanie 

 

 

 

 

 

Žiak vie: 

Používať obe ruky pri cvičení jemnej aj hrubej motoriky. 

Správne držať písacie potreby. 

Správne sedieť pri písaní. 

Kresliť slučky, ovály, vlnovky. 

Napodobniť „šikmé zuby na píle“.  



 

 

Horný a dolný zátrh. 

Nácvik písania 

 

35 hodín 

Písať: 

Písmená a,A,  o, O, p, P,  v, V, u, U. 

Slabiky z osvojených písmen jednoduchými spájacími 

ťahmi. 

Uvoľneným a plynulým pohybom. 

Tvar písaného písmena zmenšovaním a spresňovaním . 

 

35 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

- Pri písaní je možné využívať rytmické riekanky, prípadne hudobný sprievod.  

- Nacvičené prvky stále opakujeme s použitím inej motivácie a iných písacích potrieb.  

- Zaraďujeme cvičenia na uvoľňovanie ruky, odstránenie zlého, kŕčovitého držania 

písacích potrieb a prílišného tlaku na podložku.  

- Žiaci najprv každý tvar pozorujú, uvedomujú si súvislosť s nápovedným obrázkom a 

potom nacvičujú jednotlivé tvary a spoje s inými písmenami.  

- Ak žiak nie je schopný zvládnuť písaný tvar písma, odporúčame pristúpiť k nácviku 

písania veľkých tlačených písmen. 

 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 metódy precvičovania a zdokonaľovania (motorický tréning) 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. Pri 

písaní je možné využívať rytmické riekanky, prípadne hudobný sprievod. Nacvičené prvky 

stále opakujeme s použitím inej motivácie a iných písacích potrieb. Zaraďujeme cvičenia na 

uvoľnenie ruky, odstránenie zlého , kŕčovitého držania písacích potrieb a prílišného tlaku na 

podložku. Žiaci si najprv každý tvar pozorujú, uvedomujú si súvislosť s nápovedným 

obrázkom a potom nacvičujú jednotlivé tvary s inými písmenami. Ak žiak nie je schopný 

zvládnuť písaný tvar písma, odporúčame pristúpiť k nácviku písania veľkých tlačených 

písmen. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 formou IKT ( výučbové programy) 

 predmet rozvíjanie grafomotorických zručností sa svojim obsahom úzko súvisí 

s predmetom slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, hudobná 

výchova.(opisovanie tvaru písmena, vytlieskávanie  slabík, slov a pod ) 

 



V rámci tretieho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

-  poznávajú rastliny a živočíchy v regióne, 

- chápu význam lesa pre človeka, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

- výchove k tvorbe a ochrane prírody 

- učia sa posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

- Učia sa bezpečne správať na ceste 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správaniu sa na komunikáciách, v dopravných prostriedkoch. 

- Učia sa starostlivosti o zdravie 

- Učia   sa správnemu  držaniu  tela pri písaní 

- Učia  sa o vitamínoch – predpoklad zdravia 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlá správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

- Učia sa rozvíjať vôľu a charakter 

- Učia sa cieľavedomosti, samostatnosti, sebapoznávaniu  

- Učia sa spolužitiu v triednom kolektíve 

- Učia  sa disciplíne a kultivovanému  správaniu. 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

o Vytvára u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu 

 

Učebné zdroje 

Pracovné listy/ Alžbeta Hirková – Margita Nemčíková: Písanie ,  Píšová, Šínska, 

Hospodárová: Bodka, čiarka, palička, poslúchaj ma ručička/, knihy, detské časopisy, 

výučbové programy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Vecné učenie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník tretí 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Vecné učenie je syntézou najjednoduchších prírodovedných a spoločenskovedných 

poznatkov, ktoré žiaci získavajú na základe pozorovania prírodných zmien počas roka a 

vzťahov medzi človekom a prírodou. Cieľom vecného učenia je dať žiakom najzákladnejšie 

vedomosti o prírode, spoločnosti a našej vlasti.  Z tohto cieľa vyplývajú predovšetkým úlohy 

rozumovej výchovy. Myslenie žiakov sa rozvíja na základe zmyslového poznávania, postupne 

sa prechádza k jednoduchým konkrétnym myšlienkovým operáciám. Na základe zmyslového 

vnímania a činností s jednoduchými prírodninami alebo s ich modelmi a s vyobrazenými 

materiálmi sa žiaci učia chápať význam vecí, ich vlastností, vzájomné vzťahy a súvislosti 

medzi nimi. V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú prírodné javy 

primerané ich chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené s činnosťou 

ľudí a s ich životom. Vo vyučovaní vecného učiva sa vytvárajú a upevňujú zdravotné a 

hygienické návyky žiakov. Žiaci si osvojujú základné pravidlá kultúrneho správania, utvára sa 

ich vzťah k spoločenskému a súkromnému vlastníctvu, uvedomujú si význam spolupráce a 

vedú sa k nej. Vytváraním citových väzieb k spolužiakom, ku škole, k domovu, k obci a k 

vlasti sa vecné učenie podieľa na mravnej výchove žiakov. Prostredníctvom realizácie 

dopravnej výchovy sa utvárajú a prehlbujú základné poznatky žiakov o dopravných 

prostriedkoch a návyky dodržiavať ich v praktickom živote. Žiaci sa systematicky pripravujú 

na aktívnu účasť v cestnej premávke. Témy obsahu vecného učiva sú prostriedkom hlbšieho 

poznávania slovenského jazyka, rozvíjania slovnej zásoby a výcviku vyjadrovania.  

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Vecné učenie 

 

2 0 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Utvrdiť si jednoduché priestorové pojmy a vzťahy, 

- vedieť sa orientovať v najbližšom okolí školy, 

- osvojovanie základných pojmov súvisiacich s ročnými obdobiami a orientáciou 

v čase, 

- osvojovanie elementárnych zásad osobnej hygieny, 

- osvojovanie základov kultúrneho správania, 



- poznať niektoré ďalšie rastliny a zvieratá. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Trieda, škola a okolie školy 

 

 

 

 

 

 

 

7 hodín 

Žiak vie: 

Pomenovať pomôcky a zariadenie triedy, školské potreby 

a hračky. 

Povedať svoje meno, priezvisko, meno svojho učiteľa a 

mená spolužiakov. 

Povedať označenie svojej triedy. 

Rozlíšiť vyučovaciu hodinu a prestávku. 

Uvedomiť rozdiel v požiadavkách na správanie počas 

vyučovacej hodiny   a cez prestávky. 

Ticho sadať a vstávať, hlásiť sa o slovo, usporiadať si 

pomôcky, udržiavať poriadok v lavici. 

Používať základné návyky slušného správania – 

pozdravenie, poprosenie, poďakovanie, predstavenie. 

Orientovať sa v budove  školy. 

Orientovať sa v najbližšom okolí školy.  

 

Orientácia v čase 

 

8 hodín 

Chápať časové údaje a vzťahy: deň–noc, ráno–večer, 

dnes–zajtra, teraz–potom, 

Určiť deň v týždni. 

Určiť pracovné a voľné dni. 

Príroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 hodín 

Pomenovať ročné obdobia s použitím obrázkov: jar, leto, 

jeseň, zima. 

Spresňovať predstavy o ročných obdobiach. 

Použiť základné pojmy : teplo, zima, slnko, vietor, dážď, 

sneh, mráz, na základe vnímania, s použitím obrázkov 

Pomenovať domáce zvieratá a ich triediť: kačka a morka 

a ich mláďatá. 

Pomenovať voľne žijúce zvieratá: bažant a líška. 

Pomenovať vtáky a hmyz: vrana, vrabec, osa. 

Rozpoznať zvieratá v skutočnosti , na obrázku, CD 

a videu. 

Rozlišovať pojmy kvet, strom, ker. 

Pomenovať kvety: narcis púpava. 

Pomenovať stromy: višňa, orech  a ich plody. 

Poznať ovocie podľa tvaru, chuti a vône. 

Pomenovať kríky: ríbezle, egreše, vinič hroznorodý. 

Starostlivosť o zdravie 

 

 

 

 

 

 

8 hodín 

Poznávať  a pomenovať jednotlivé časti ľudského tela: 

hlava, krk, trup , ruky, nohy. 

Poznávať častí tváre: oči, uši, nos, ústa , zuby, vlasy. 

Poznávať častí ruky : dlaň, prsty, palec. 

Prevádzať osobnú hygienu : umývanie rúk pred jedlom, po 

použití WC, čistenie zubov, česanie, čistenie nosa. 

Chápať význam umývania ovocia a zeleniny pred 

konzumáciou.. 



Poznávať  a pomenovať jedovaté rastliny a huby a vedieť 

sa chrániť pred otravou. 

Bezpečnosť cestnej premávky 

 

5 hodiny 

Chodiť po chodníku, prechádzať cez cestu, používať 

prechod pre chodcov, semafory. 

Chápať pojem bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní. 

Obchod 

 

 

 

 

5 hodín 

Rozoznávať obchody podľa zamerania, poznávať nápisov 

na obchode – globálnou metódou. 

Hrať sa na obchod. 

Pomenovať rozličný tovar, najmä potraviny: ovocie, 

zeleninu, chlieb, pečivo, mlieko, mäso, saláma, vajcia. 

Pojem peniaze. 

Rozlišovať mince 1€,2€. 

Poznávať bankovky 5€ 

Správať  sa v obchode. 

Domov a rodina 

 

6 hodín 

Povedať mená najbližších príbuzných – starý otec 

a mama, strýko, teta. 

Pomenovať časti bytu: kuchyňa, izba, kúpeľňa, WC a iné. 

Pomenovať jednotlivé časti vybavenia kuchyne. 

Manipulovať s predmetmi a obrázkami predmetov. 

70 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

-  V učive o zvieratách a rastlinách v prírode najprv upevníme učivo z druhého 

ročníka   (myš, jež, medveď líška, drozd, lastovička a iné; rastliny – ruža, 

tulipán, snežienka, fialka, hruška, jabloň a iné), až potom preberáme nové 

učivo.  

- Vedieme ich k osvojeniu si základných spoločenských, pracovných a 

hygienických návykov.  

- Na základe pozorovania zmien v živote rastlín, zvierat a ľudí sa spresňuje 

predstava žiakov o roku a ročných obdobiach.  

- V hre na obchod sa učia správaniu pri nakupovaní.  

- Zmyslovým vnímaním a činnosťou s jednoduchými prírodninami alebo s ich 

modelmi a s vyobrazenými materiálmi sa žiaci učia chápať význam vecí, ich 

vlastností, vzájomné vzťahy a súvislosti medzi nimi. 

 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

 



Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na 

vychádzkach. V učive o zvieratkách a rastlinách v prírode najprv upevníme učivo z druhého 

ročníka, až potom preberáme nové učivo. Vedieme ich k osvojeniu si základných 

spoločenských, pracovných a hygienických návykov. Na základe pozorovania zmien v živote 

rastlín , zvierat a ľudí sa spresňuje predstava žiakov o roku a ročných obdobiach. V hre na 

obchod sa učia správaniu pri nakupovaní. Zmyslovým vnímaním a činnosťou s jednoduchými 

prírodninami alebo modelmi a vyobrazenými materiálmi sa žiaci učia chápať význam vecí, 

vlastností, vzájomné vzťahy a súvislosti medzi nimi. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

formou vzťahu vecného učenia k pracovnému vyučovaniu (poznávanie rôznych druhov prác 

dospelých, výrobných postupov, rýchlenie semien v kútiku živej prírody a pod.) k telesnej 

výchove (energizér, vychádzky majú prvky telesnej výchovy - chôdza), k matematike 

(triedenie a porovnávanie sú žiakovi východiskom na osvojovanie nových vedomostí počas 

konkrétnej myšlienkovej činnosti vo vecnom učive, aj pri manipulácii s rozličným 

materiálom, určovanie času, porovnávanie časových údajov, orientácia v priestore – určovanie 

polohy – pojmy ďaleko, blízko, vpravo, vľavo), k slovenskému  jazyku a literatúre ( na 

základe  získaných vyjadrovacích zručností    si žiaci osvojujú vedomosti a zručnosti vo 

vecnom učive, opisujú prírodu, zvieratá, rastliny, cestu domov, do mesta apod. )., k výtvarnej 

výchove ( kreslia a maľujú k jednotlivým témam). 

 

 

V rámci tretieho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

-  poznávajú rastliny a živočíchy v regióne, 

- chápu význam lesa pre človeka, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

- výchove k tvorbe a ochrane prírody 

- učia sa posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

- Učia sa bezpečne správať na ceste 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správaniu sa na komunikáciách, v dopravných prostriedkoch. 

- Učia sa starostlivosti o zdravie 

- Učia   sa správnemu  držaniu  tela pri písaní 

- Učia  sa o vitamínoch  –  predpoklad zdravia 



 Osobnostný a sociálny rozvoj 

o Učia sa pravidlá správnej komunikácie 

o Chápu vzťahy v rodine 

o Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

o Učia sa pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

o Učia sa rozvíjať vôľu a charakter 

o Učia sa cieľavedomosti, samostatnosti, sebapoznávaniu  

o Učia sa spolužitiu v triednom kolektíve 

o Učia  sa disciplíne a kultivovanému  správaniu 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:  

- Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam 

svojho regiónu 

-  Spoznávať faunu a flóru v regióne 

- Zachovávať tradície svojej rodiny  a spoznávať kultúrne pamätihodnosti mesta 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 3: Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie 

životných potrieb, celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní 

životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu, čiastková 

kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby, úroveň 1: 

Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 
 

Učebné zdroje 

Pracovné listy / autorka-  Mgr. Eva Rosskopfová Vecné učenie pre 1., 2., 3.ročník ŠZŠ /  

knihy, encyklopédie, časopisy, výučbové programy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 3  hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník tretí 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet matematika poskytuje žiakovi svojim obsahom základné matematické vedomosti, 

zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na 

svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný 

na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka. 

Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo 

vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom živote. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Matematika 

 

3 0 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Porovnať a triediť činnosti každodenného života, predmety, vlastnosti, podľa 

určitých kritérií, 

- osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 5, 

- osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 5, 

- osvojiť si základné prvky numerácie a počtové výkony s číslom 0, 

- osvojiť si základné geometrické predstavy. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Opakovanie 

Porovnávanie, triedenie 

predmetov, rovinných útvarov 

Vzťahy 

Porovnávanie 

 

Žiak vie: 

Porovnávať predmety podľa vlastností: množstvo, 

veľkosť, farba, tvar. 

Triediť  predmety podľa vlastností 

Triediť a porovnávať rovinné útvary: kruh, štvorec, 

trojuholník. 



 

17  hodín 

Vzťahy: viac –menej , patrí –nepatrí, dlhý – krátky, pred – 

za , hneď pred – hneď za. 

Vytvárať skupiny predmetov. 

 Číslo 5 

 

 

 

21 hodín 

Vymenovať číselný rad. 

Určovať a vyznačovať počet predmetov. 

Priraďovať predmety k číslu 5.  

Čítať a písať číslice 5. 

Znázorňovať čísla 5. 

Porovnávať čísla 1,2,3,4,5. 

Znaky >,<, =. 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 

5 

 

30  hodín 

Sčítať v obore do 5. 

Zapísať príklady sčítania. 

Znázorniť príklady sčítania. 

Riešiť slovné príklady na sčítanie. 

Odčítať v obore do 5. 

Zapísať príklady odčítania. 

Znázorniť príklady odčítania. 

Rozklad čísla 5. 

Riešiť slovné príklady. 

Rozpoznávať mince 1€ , 2€  a bankovku  5€. 

Číslo 0 

 

17 hodín 

Vymenovať číselný rad  0 – 5. 

Určovať a vyznačovať počet predmetov. 

Čítať a písať číslice 0. 

Porovnávať čísla 0 – 5. 

Znaky >,<, =.  

Sčítanie a odčítanie  s číslom  0 

 

20  hodín 

Sčítať s číslom 0.  

Znázorniť príklady sčítania. 

Rozklad čísla v obore do 5. 

Riešiť slovné príklady 

Odčítať s číslom 0. 

Znázorniť príklady odčítania. 

Riešiť slovné príklady na odčítanie. 

Pamäťový nácvik príkladov sčítania a odčítania. 

105 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

- Žiaci sa učia triediť predmety, tvoriť skupinu predmetov podľa určeného 

znaku, zoraďovať predmety podľa pokynov.  

- Osvojujú si numeráciu a počtové výkony v obore do 5 a počtové výkony s 

číslom 0.  

- Nácvik určovania počtu predmetov realizujeme počítaním po jednej.  

- Počtové výkony sčítania a odčítania nacvičujeme oddelene a v závere každého 

oboru precvičujeme spoje sčítania a odčítania spoločne.  

- Učia sa riešiť slovné príklady.  

- Učia sa rozpoznávať a pomenovať rovinné útvary kruh, štvorec a trojuholník. 

 

Používať metódy: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 



metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy logického postupu (analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, porovnávanie) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (vysvetľovanie, rozprávanie, opis) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo 

obrázkovým materiálom) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. Žiaci sa 

učia triediť predmety, tvoriť skupinu predmetov podľa určeného znaku, zoraďovať predmety 

podľa pokynov. Osvojujú si numerácie a počtové výkony v obore do 5 a počtové výkony 

s číslom 0. Nácvik určovania počtu predmetov realizujeme počítaním po jednej. Počtové 

výkony sčítania a odčítania nacvičujeme oddelene a v závere každého oboru precvičujeme 

spoje sčítania a odčítania spoločne. Učia sa riešiť slovné príklady. Učia sa rozpoznávať 

a pomenovať rovinné útvary kruh, štvorec a trojuholník. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

-  formou IKT (výučbové programy) 

- formou vzťahu matematiky k pracovnému vyučovaniu (modelovanie a pod.), 

telesnej výchove (energizér) 

- základné matematické vedomosti a zručnosti žiak aplikuje takmer vo všetkých 

vyučovacích predmetoch.  

- prvky numerického počítania  sa premietajú do vecného učenia, hudobnej 

a telesnej výchovy, priestorová predstavivosť má uplatnenie napr. vo výtvarnej 

výchove. 

 

V rámci tretieho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

-  poznávajú rastliny a živočíchy v regióne, 

- chápu význam lesa pre človeka, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

- výchove k tvorbe a ochrane prírody 

- učia sa posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 



- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

- Učia sa bezpečne správať na ceste 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správaniu sa na komunikáciách, v dopravných prostriedkoch. 

- Učia sa starostlivosti o zdravie 

- Učia   sa správnemu  držaniu  tela pri písaní 

- Učia  sa o vitamínoch  –  predpoklad zdravia 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

o Učia sa pravidlá správnej komunikácie 

o Chápu vzťahy v rodine 

o Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

o Učia sa pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

o Učia sa rozvíjať vôľu a charakter 

o Učia sa cieľavedomosti, samostatnosti, sebapoznávaniu  

o Učia sa spolužitiu v triednom kolektíve 

o Učia  sa disciplíne a kultivovanému  správaniu 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma1: Človek vo sfére peňazí, celková 

kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 

životných potrieb, čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí 

ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia, úroveň 1: Pomenovať základné ľudské hodnoty 

a potreby. 

 

Učebné zdroje: 

Pracovné zošity / autori- Mgr. Eva Brestenská, Mgr. Viera Zorádová, Hravé počty 3/, detské 

časopisy, výučbové programy/ Méďa ráta1, Detský kútik 2 – pexeso/. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 175 vyučovacích 

hodín  

Ročník tretí 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, vytvárania 

sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho osobnosti a z 

hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. 

Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných a hygienických 

návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a pracovných zručností a 

návykov.  

Obsah pracovného vyučovania je členený na jednotlivé zložky. 

Sebaobslužné činnosti – žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a 

zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Práce v domácnosti – žiaci si osvojujú základné pracovných návyky v domácnosti, zručností 

potrebné pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Žiaci si osvojujú základné znalosti o 

potravinách, a ako udržiavať poriadok a hygienu v kuchyni.  

Práce v dielni – žiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich v 

praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

Aktivity sú zamerané na práce s drobným materiálom a papierom, montážne a demontážne 

práce.  

Pestovateľské práce – žiaci  nadobúdajú základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si 

starostlivosť o izbové rastliny a prácu na pozemku. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Pracovné 

vyučovanie 

 

4 1 5 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

o Upevňovať základné hygienické návyky, 

- zvyšovať samostatnosť pri sebaobslužných činnostiach, 



- upevňovať základné stravovacie návyky, 

- utvárať základné manuálne zručnosti, 

- rozvíjať schopnosť verbalizovania činnosti, 

- rozlišovať rôzne materiály, 

- udržiavať poriadok na pracovnom mieste, 

- zvládnuť základy jednoduchej starostlivosti o izbové rastliny. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Sebaobslužné činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 hodín 

Žiak vie: 

Vykonávať osobnú hygienu- umývanie rúk a tváre. 

Používať hygienické potreby – mydlo a uterák. 

Používať vreckovky a hrebeň. 

Používať WC -  splachovanie, používanie toaletného 

papiera a vreckovky. 

Vyzliekať sa a obliekať odev a bielizne. 

Obúvať sa a vyzúvať sa s pomocou. 

Rozväzovať a zaväzovať šnúrky. 

Zapínať a odopínať suché zipsy. 

Stolovať v triede a v školskej jedálni. 

Sebaobsluhu pri jedení. 

Vytvárať zručnosť pri používaní vidličky a noža. 

Práce v domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 hodín 

Starať sa o svoje  osobné a školské pomôcky. 

Odkladať predmety na určené miesto. 

Odkladať osobné veci do tašky, hygienického vrecúška. 

Utierať prach z nábytku v triede, utierať tabulu. 

Zametať podlahu pomocou malej metličky a lopatky.  

Samostatne zbierať odpadky a vynášať ich do smetnej 

nádoby. 

Samostatne odkladať odevov a obuv v šatni. 

Odomykať a zamykať dvere. 

Odkladať riad. 

Utierať plastovú tácku. 

Utvárať zručnosti v jednoduchom prestieraní. 

Práce v dielni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s drobným materiálom: 

Poznávať a triediť drobný materiál podľa veľkosti, farby 

a tvaru. 

Ukladať roztriedený materiál do rôznych nádob a škatúľ 

podľa pokynov. 

Manipulovať s drobným materiálom: presýpať, prekladať, 

skladať mozaiku vkladaním, napichávaním, nalepovaním. 

Navliekať koráliky rovnakej farby alebo veľkosti. 

Namotávať vlnu na prstenec, splietať vlnu a špagáty, 

viazať uzol, mašličky. 

Strihať povrázky, slamu, vlnu a handričky. 

Zbierať a rozlišovať listy, nalepovať ich. 

Práce s papierom: 

Porovnávať vlastnosti papiera: hrúbka, povrch. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 121 hodín 

Prekladať, skladať, vystrihovať, nalepovať, zlepovať 

papier( skladačky, mozaiky ). 

Potláčať papier odtlačkami rozličných predmetov, 

detskými tlačidielkami. 

Montážne a demontážne práce: 

Stavať z kociek ( komíny, mosty, steny, domy, snehuliaka, 

medveďa ). 

Skladať, rozkladať, skrutkovať predmety, hračky, 

stavebnice. 

Zostavovať tvary zo špajlí, tyčiek, drievok. 

Pestovateľské práce 

 

 

 

 

 

 

22 hodín 

Starať sa o izbové kvety - polievať, kypriť pôdu, ošetrovať 

listy od prachu, odstraňovať odumreté časti rastlín.  

Pozorovať sadenie, klíčenie a rast rastlín: obilie , hrach, 

fazuľa. 

Pracovať so záhradným náradím: hrable, motyka, krhla. 

Pomáhať pri zbere úrody na školskom pozemku. 

Zbierať plody gaštana a šišky. 

Hrabať lístie. 

175 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

- Pri práci s nožnicami poučíme žiakov o bezpečnosti a ich správnom používaní.  

- Používame nožnice so zaguľatenými hrotmi.  

- Žiaci prekladajú papier na polovice, na štvrtiny, vystrihujú tvary s rovnými 

čiarami.  

- Pri pestovateľských prácach žiaci pozorujú zmeny na semenách pri klíčení a 

začiatočnom raste v miskách a črepníkoch, ale pozorujú aj rast rastlín, 

vytváranie kvetov a plodov na školskom pozemku 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým a pracovným materiálom) 

 aktivizujúce metódy vyučovania – praktická aktivita 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi, didaktická montáž a demontáž ) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. Z hľadiska 

realizačných foriem využívať hodiny v dielni, na školskom pozemku a vychádzky. Pri práci 

s nožnicami poučíme žiakov o bezpečnosti a ich správnom používaní. Používame nožnice so 



zaguľatenými hrotmi. Žiaci prekladajú papier  na polovice, na štvrtiny, vystrihujú tvary 

s rovnými čiarami. Pri pestovateľských prácach žiaci pozorujú zmeny na semenách pri klíčení 

a začiatočnom raste v miskách a črepníkoch, ale pozorujú aj rast rastlín, vytváranie kvetov 

a plodov na školskom pozemku. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

- formou vzťahu pracovného vyučovania k matematike a hudobnej výchove 

 

V rámci tretieho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

-  poznávajú rastliny a živočíchy v regióne, 

- chápu význam lesa pre človeka, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

- výchove k tvorbe a ochrane prírody 

- učia sa posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

- Učia sa bezpečne správať na ceste 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správaniu sa na komunikáciách, v dopravných prostriedkoch. 

- Učia sa starostlivosti o zdravie 

- Učia   sa správnemu  držaniu  tela pri práci. 

- Učia  sa o vitamínoch  –  predpoklad zdravia 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

o Učia sa pravidlá správnej komunikácie 

o Chápu vzťahy v rodine 

o Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

o Učia sa pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

o Učia sa rozvíjať vôľu a charakter 

o Učia sa cieľavedomosti, samostatnosti, sebapoznávaniu  

o Učia sa spolužitiu v triednom kolektíve 

o Učia  sa disciplíne a kultivovanému  správaniu 

o Učia sa samostatnosti , usilovnosti  a pracovitosti. 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

o Vytvára predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho  

regiónu, prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich 

predkov 

 

 



Učebné zdroje: 

Detské časopisy, ilustrácie, predlohy, modely. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník tretí 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet výtvarná výchova má vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím nezastupiteľné 

miesto. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s mentálnym postihnutím rozvíjať 

grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa 

rozvíjajú aj komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna 

forma komunikácie. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Výtvarná výchova 

 

1 1 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Rozvíjať zmyslové vnímanie a pozornosť, 

- rozvíjať predstavivosť, 

- naučiť žiakov používať výtvarné materiály a pomôcky, 

- vedieť rozlišovať a pomenovať základné farby, 

- rozvíjať grafický prejav a estetické cítenie žiakov 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Kresba 

 

 

 

 

 

 

 32 hodín 

Žiak vie:  

Kresliť horizontálne  vertikálne čiary, kruhy, špirály, 

vlnovky, oblúky, veľkým a malým pohybom. 

Kresliť tvarovo nenáročné predmety: jablko, slivka, strom, 

had a iné. 

Napodobniť jednoduché tvary. 

Kresliť na veľkú plochu hrubými farebnými  kriedami. 

Vyfarbovať obrázky a predkreslené tvary- maľovanky. 

Maľba 

 

 

Liať, kvapkať, odtláčať, dotvárať farebné škvrny. 

Hrať sa s farbami – rozpíjať, zapúšťať do vlhkého 

podkladu. 



 

25 hodín 

Ukladať fatby štetcom na plochu papiera, prerušovať ťah 

štetca bodkami, čiarkami 

Vytvárať jednoduché tvary zväčšovaním škvŕn zo stredu 

Pracovať prstovou farbou, tvoriť odtlačky dlane, prstov, 

chodidla 

Nanášať farbu prstom technikou kresby 

Rozotierať farebnú škvrnu prstom alebo drievkom. 

Modelovanie 

 

 

 

13 hodín 

Poznať základné vlastnosti modelovacích materiálov 

stláčaním, miesením, vaľkaním, vyťahovaním, šúľaním. 

Modelovať guľu medzi dlaňami krúživým pohybom rúk. 

Váľať valček medzi dlaňami a medzi dlaňou a podložkou 

priamymi pohybmi rúk. 

Vytvárať objem točením ušúľaného valčeka ( miska, 

košík, pečivo a iné ) 

Modelovať jednoduchú skutočnosť uplatňovaním 

schopnosti splošťovať guľu, ohýbať okraje placky (ovocie, 

huby, had, lopta ) 

Modelovať na pieskovisku a na pieskovom stole 

 

 70 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

- rozvíjame pozorovacie schopnosti a zrakovú pamäť 

- žiaci vnímajú a pozorujú jednoduché predmety zo svojho okolia, voľne ich zobrazujú 

- pracujeme na rôznych plochách, podľa účelu striedame menšie a väčšie formáty 

- vedieme žiakov k spresňovaniu ich výtvarného prejavu 

- využívame mäkký grafický materiál 

- na vytváranie elementárneho zmyslu pre priestor v súvislosti s rozvíjaním hmatu využívame   

  hmatové hádanky, hru na slepú babu 

- pri práci s prstovými farbami musí zloženie farby rešpektovať zdravotné riziká 

 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 metódy samostatnej práce a individuálneho prístupu pri samostatnej práci 

 emocionálne pozorovanie 

 hra s farbou ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi – 

experimentovanie a samostatnú činnosť. Zaraďujeme prvky arteterapie. Žiaci majú možnosť 

pracovať aj v iných polohách ako sediačky, napr. postojačky, podľa formátu papiera. Pracujú 



aj na veľkej ploche, na tabuli, na baliacom papieri, v piesku. Od veľkých formátov 

prechádzajú k menším, striedajú ich podľa účelu. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Výtvarná výchova má potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov,  

ako je hudobná výchova, slovenský jazyk a literatúra, telesná výchova, pracovné vyučovanie, 

rozvíjanie grafomotorických zručností a rozvíjanie komunikačných schopností, pretože vo 

vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami 

iných umení (hudba, literatúra), ale aj s mnohými prírodnými javmi, matematickými 

postupmi. Preto môže vytvárať veľmi prospešnú platformu aj pre zdanlivo vzdialené 

predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy. 

 

V rámci tretieho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

-  poznávajú rastliny a živočíchy v regióne, 

- chápu význam lesa pre človeka, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- Pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Multikultúrna výchova 

- Poznávajú iné kultúry 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnej životospráve 

- poznávajú zásady hygieny 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- učia sa pravidlá správnej komunikácie 

- chápu vzťahy v rodine 

- chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- chápu spolužitie v triednom kolektíve, vzájomnú pomoc 

- učia sa samostatnosti, usilovnosti, trpezlivosti, pracovitosti 

- učia sa zodpovednému prístupu k práci, úhľadnosti 

- rozvíjajú estetické cítenie 

 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 
o  Vytvára predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho  

regiónu, prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich 

predkov 

o Učí žiakov spoznávať faunu a flóru v regióne 

 

Učebné zdroje: 

Umelecká tvorby pre deti, predlohy, ilustrácie kníh a časopisov pre deti, detské časopisy, 

filmy, diapozitívy. Výtvarné aktivity mentálne postihnutých detí – Hedwiga Gregušová,                                                                             

Najlepšie pre deti – Kulhánková Alena 



Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník tretí 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou súčasťou 

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen v 

hudbe, ale aj v iných druhoch umenia. Ciele hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy sú 

podmienené špecifickosťou úloh školy, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja 

osobnosti žiakov, bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej 

psychoterapeutického pôsobenia. 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom, 

hrou na jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom 

vychádzajúcim z hudby.  

Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života. Orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich vedie k 

tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Hudobná výchova 

 

1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Utvrdzovať základné hudobné vedomosti a návyky z predchádzajúcich ročníkov, 

- vytvárať predpoklady na primerané vnímanie hudby, na spev a ostatné hudobné prejavy, 

- rozvíjať hudobnú pozornosť, pamäť a predstavivosť, 

- rozvíjať zmysel pre tonalitu, 

- osvojiť si nové piesne a hudobno-pohybové hry 

     

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Počúvanie hudby 

 

Žiak vie: 

Počúvať vokálne  a inštrumentálne miniatúry, koledy, 



6  hodín ľudové piesne. 

Inštrumentálne činnosti 

 

7  hodín 

Pasívne vnímať zvuky Orffovho inštrumentária a 

jednoduché zvuky vyludzované bežnými predmetmi 

prostredia bez  vizuálneho vnímania  zvuku.  

Určiť zdroj zvuku. 

Vyludzovať zvuky na jednoduchých hudobných 

nástrojoch. 

Určovať vlastnosti vnímaných zvukov – dĺžky, intenzity 

(dlhý tón/zvuk – krátky, hlasný – tichý, hudba – ticho, 

hudba/ľudský hlas – reč). 

Hrať na telo na známe piesne a rečňovanky. 

Vokálne činnosti 

17 hodín 

Interpretovať detské popevky, riekanky, vyčítanky 

Interpretovať detské piesne. 

Hudobno – pohybové činnosti 

5 hodín 

Interpretovať detské hudobno–pohybové hry. 

35 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

- pri speve sa snažíme, aby žiaci mäkko nasadzovali tón, uvoľňovali hlasové orgány, učíme 

ich prirodzene vdychovať a prostredníctvom rôznych podnetných hier upevňovať správnu 

výslovnosť a artikuláciu 

- pri pohybových činnostiach vedieme žiakov k tomu, aby sa naučili pohybom reagovať na 

zmenu výšky, dĺžky, sily tónov, aby sa podľa rôznych úderov naučili meniť smer, tempo 

a druhy chôdze, behu, pochodu i poskokov 

 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, riadený rozhovor) 

 metóda imitačná – napodobňovanie podľa počutia   

 praktické metódy v podobe hudobných činností 

 metóda sprostredkovania hudobných poznatkov a hudby učiteľom a v interakcii učiteľ 

a žiak 

 hra ako metóda 

 metódy demonštračné (demonštrácia akustického záznamu) 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

Zaraďujeme prvky muzikoterapie, ktoré využívajú pozitívny účinok melódie, rytmu, 

harmónie a vyvolávajú príjemné zážitky a predstavy. Prvky muzikoterapie ponúkajú nové 

možnosti komunikácie – cez zvuky, tóny a rytmus a otvárajú tak možnosti na sebavyjadrenie. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Formou vzťahu k: 

- slovenskému jazyku (rečňovanky, vyčítanky, príslovia a porekadlá),  

- výtvarnej výchove (výtvarné ukážky),  

- telesnej výchove (pohybové prvky) 



V rámci tretieho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

-  poznávajú rastliny a živočíchy v regióne, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- Pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Ochrana života a zdravia 

     -     Učia sa bezpečnosti a opatrnosti pri hrách 

     -     chápu režim dňa 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa samostatnosti a usilovnosti 

- Rozvíjajú estetické cítenie, kolektívnosť 

- chápu vzťahy v rodine, medzi súrodencami 

- chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

 Multikultúrna výchova 

- Poznávajú zvyky, tradície a históriu inej kultúry 

- Akceptujú inú kultúru 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:  

- vytvára u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu, 

-  učí žiakov zachovávať tradície svojej rodiny 

 

Učebné zdroje: 

MP k HV pre 1.-3. roč. osobitných škôl, CD Ján Pavelčák deťom, CD Mária Podhradská 

deťom, Hra na nástroji – Zlata Karasová 

 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Telesná výchova 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník tretí 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Ciele a obsah predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie optimálneho telesného a 

pohybového rozvoja žiakov s mentálnym postihnutím, vypestovanie pozitívneho vzťahu k 

pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností. 

S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri 

pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, 

pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne 

žiaka sa treba zamerať na utváranie účelových pohybových zručností, kompenzáciu 

motorických nedostatkov, elimináciu nevhodných motorických prejavov a pohybových 

stereotypií a tiež na rozvoj komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom – okrem 

rozvoja motoriky a pohybových schopností – aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne 

funkcie. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Telesná výchova 

 

2 1 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

- formovať kladné postoje k pohybovej aktivite, 

- upevňovať základné hygienické návyky pri pohybovej aktivite, 

- viesť žiakov k dodržiavaniu zásad bezpečnosti pri cvičení, 

- rozvíjať obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu žiakov, 

- zautomatizovať už zvládnuté pohyby, spresňovať polohu a pohyby rúk a nôh, 

- vytvárať predpoklady pres právne držanie tela a predchádzať funkčným nedostatkom 

pohybového systému 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Zdravotné cvičenia 

 

Žiak vie: 

Cvičiť cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a 



 

 

3 hodíny 

preťahovanie jednotlivých svalových skupín, na 

získavanie návykov správneho držania tela, na 

zväčšovanie pohybového rozsahu kĺbov a chrbtice ( 

krúženie, otáčanie, vystieranie, ohýbanie, kmitanie 

postupne v jednotlivých kĺboch v ľahu, v sede, v stoji). 

Jazdiť na rehabilitačnom bicykli. 

Chodiť na akupresúrnom chodníku. 

Kondičné cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 hodín 

Správnu techniku izolovaných pohybov a jednoduchších 

cvičení : 

Chôdza  

Správne držať telo pri chôdzi, voľne pohybovať ruky 

počas chôdze, chodiť daným smerom, chodiť po čiare, po 

lane.  

Chodiť v zástupe za učiteľom. 

Chodiť podľa rytmu.  

Prekračovať  nízke prekážky pri chôdzi. 

Chodiť vo výpone, chodiť na boso v bezpečnom teréne. 

Beh  

Ticho  našľapovať pri behu, dvíhať nohy, ohýbať 

v kolenách. 

Vybehnúť  na daný signál. 

Behať po celej ploche. 

Behať v zástupe za učiteľom. 

Behať v danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému 

tempu detskej chôdze. 

Behať so zmenami smeru. 

Opakovaný krátky beh 10 – 15 sek. 

Behať po slalomovej dráhe, orientovať sa v priestore. 

Skoky  

Poskakovať na mieste znožmo a striedavo na jednej, 

druhej nohe,. 

Skákať z miesta, skákať cez čiaru. 

Zoskočiť z výšky 10-15 cm do drepu.  

Sedieť a udržať rovnováhy na fit – lopte a skákať v sede. 

Skákať znožmo v chôdzi, skákať z nohy na nohu. 

Vyskakovať s naťahovaním sa za predmetom umiestnením 

nad hlavou žiaka. 

Lezenie  

Liezť ľubovoľným spôsobom smerom dopredu. 

Podliezať, preliezať vhodné prekážky, preliezačky, nízky 

rebrík, švédske lavičky, diely švédskej debny, obruče na 

stojanoch, Polikarpová stavebnica. Liezť k cieľu, liezť od 

značky po značku. 

Hádzanie a chytanie  

Chytať loptu gúľajúcu sa po zemi, po mierne šikmej 

ploche, hodenú učiteľom. 

Hádzať loptu do terča a na cieľ. 

Podávať loptu učiteľovi, spolužiakovi.  

Manipulovať s rôznymi drobnými predmetmi: zbierať, 

podávať, upratovať, skladať, prenášať. 



Triafať loptou pri hre s plastovými kolkami. 

Cvičiť cvičenia s využitím švédskej lavičky, švédskej 

debny.  

Vystúpiť na lavičku, prejsť po lavičke, zostupiť z lavičky, 

obrátiť sa na lavičke, nácvik udržiavania rovnováhy,  

sedieť na švédskej debne, kľačať, preliezať  diely švédskej 

debny. 

Základy akrobatických cvičení 

 

 

 

10 hodín 

Predviesť sed roznožmo s predklonom, váľať sudy, 

z mierneho svahu. 

Kotúľ v pred. 

Rovnovážny postoj na jednej nohe. Stoj na jednej nohe 

s prednožovaní, unožovaním, zanožovaním v nízkej 

polohe. Kolíska. Nácvik zmeny postojov a polôh. 

Sezónne činnosti 

 

12 hodín 

V zimnom období :  

Hrať sa na snehu ( tvarovať snehovú guľu, hádzať na cieľ 

a stavať snehuliaka. 

Chodiť po klzkej ploche, šmýkať, sánkovať sa na 

miernom svahu. 

V jarnom a letnom:  

Presun v teréne. 

Jazdiť na trojkolke. 

Jazdiť na kolobežke. 

Kolektívne činnosti 

11 hodín 

Hrať kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu 

a naháňačky s využitím loptových hier – gúľanie, 

podávanie, chytanie, hádzanie. 

Hudobno – pohybové hry 

 

 

7 hodín 

Koordinovať pohyby v rytme hudby, s rytmom riekanky. 

Hrať sa hudobno–pohybové hry: riekanky, detské 

pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít. 

Jednoduché rytmické pohyby rúk a nôh, tlieskanie, 

podupy a poskoky na mieste a z miesta. 

Striedať chôdzu a beh podľa rytmického sprievodu. 

 

Koordinačné a relaxačné 

cvičenia 

4 hodín 

Cvičiť cvičenia  zamerané na uvedomenie si vertikalizácie 

a predlžovania osi tela, nácvik základných 

východiskových polôh – stoj, sed, ľah na chrbte, ľah na 

bruchu. 

Cvičiť cvičenia zamerané na lokálne uvoľňovanie častí 

hornej a dolnej končatiny, trupu, celková relaxácia, 

aktivity na psychické uvoľnenie.  

Vedomé uvoľňovanie tela v ľahu na chrbte. 

Techniku správneho dýchania, uvoľneného vydychovania. 

105 hodín  

Poznámka:  

1  hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

- na zlepšovanie pohyblivosti jednotlivých kĺbov rúk zaraďujeme cvičenia na krúženie,  

  točenie, ohýbanie, vystieranie, cvičenia prstami 

- umožňujeme žiakom utvoriť si individuálne tempo cvičenia 

- rozvíjame schopnosť zvládnuť bezpečné prekonávanie prekážok preliezaním alebo   



  podliezaním 

- v hudobno-pohybových hrách si žiaci osvojujú estetické a rytmizované pohyby ako aj  

  techniku estetického držania tela v rôznych polohách 

- kultivuje sa ich pohybový prejav 

 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

ukážka) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (vysvetľovanie, popis) 

 metódy rozvoja pohybových schopností 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania zručností 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, skupinovú a individuálnu prácu so 

žiakmi. Hodiny realizovať v telocvični, na školskom ihrisku a v okolí školy. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

Formou vzťahu telesnej výchovy k predmetom: 

- slovenský jazyk (reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou, komunikovať 

o športových súťažiach v škole ) 

- matematika (rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít) 

- vecné učenie (využívať poznatky o zásadách osobnej hygieny a zdraví) 

- hudobná výchova – využívať zručnosti získané z rytmických a hudobno-pohybových 

činností 

V rámci tretieho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

- chápu význam lesa pre človeka, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

 Dopravná výchova 

- Učia sa zvládnuť techniku chôdze 

- formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Multikultúrna výchova 

- Spoznávajú iné kultúry 

 Ochrana života a zdravia 

- Starajú sa o zdravie cvičením 

- učia sa bezpečnosti pri cvičení , zásady hygieny a disciplíne pri cvičení 

- učia sa pohybovej aktivite ako základu zdravého života 



 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa usilovnosti, kolektívnosti, samostatnosti, presnosti, správnosti, 

zodpovednosti 

- chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- rozvíjajú estetické cítenie 

- učia sa disciplíne a kultivovanému správaniu, vzájomnej pomoci, 

cieľavedomosti 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

o Vytvára predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho  

regiónu, prírody, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich 

predkov 

 

Učebné zdroje: 

Časopisy so športovou tematikou. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy pre žiakov so stredným stupňom postihnutia 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 140 vyučovacích 

hodín  

Ročník piaty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov 

so stredným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových predmetov. 



Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov cielene 

budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich výmenu v sociálnom kontakte, 

čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie a literárna 

výchova, písanie a sloh. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

3 1 4 

 

Slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek: 

 

ČÍTANIE 

 

3 

LÍTERÁRNA  VÝCHOVA  A   SLOH 

 

Prelína sa zložkami čítanie 

a písanie. 

PÍSANIE 

 

1 

Spolu:  

 

4 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Vedieť čítať a písať ďalšie písmená veľkej tlačenej abecedy 

 oboznámiť sa s písmenami s malou frekvenciou výskytu v bežne využívanej slovnej 

 zásobe slovenského jazyka 

 plynule čítať mechanicky nacvičené slová každodenného života s ich uvedomelým 

 porozumením 

 vedieť si vypočuť text (krátky príbeh, popis) s uvedomelým porozumením. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

 Písmeno k, K, z, Z, b, B, c, C, 

č, Č, r, R. - čítanie 

105 hodín 

Žiak vie: 

Priradiť hlásku k tlačeným a písaným písmenám. 

Čítať dvojslabičné slová s otvorenými a zatvorenými 

slabikami.  

Čítať jednoduché vety s porozumením. 

Literárna výchova a sloh 

 

Reprodukovať text. Tvoriť jednoduché vety. 

Písmeno k, K, z, Z, b, B, c, C, 

č, Č, r, R.- písanie 

 

35 hodín 

Písať písmená.  

Zapísať slabiky a jednoduché slová.  

Odpísať slabiky a slová a písať ich po nadiktovaní. 

Správne používať dĺžeň pri zápise slov a slabík 



140 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

 

Stratégie vyučovania: 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

formou vzťahu slovenského jazyka a literatúry k  rozvíjaniu komunikačných schopností 

a rozvíjaniu grafomotorických zručností 

 

V rámci piateho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- Učia sa chápať funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- Osvojujú si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Mediálna výchova 

- Žiaci objavujú prostredníctvom hľadania informácii na internete a vo 

výukových programoch  hodnoty šírené médiami. 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 



- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 1: Človek vo sfére peňazí, celková 

kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 

životných potrieb, čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí 

ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia, úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú 

životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. 

                                                                              

 

Učebné zdroje 

Učebnice / autori -  Mgr. Silvia Škultétyová, Mgr. Lenka Čertíková : Šlabikár pre V. ročník 

ŠZŠ (variant B)  /, pracovné listy, knihy, encyklopédie, výučbové programy,  časopisy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Rozvíjanie komunikačných schopností 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník piaty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 



Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým predmetom výchovy 

a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia rozširuje funkčnú 

komunikáciu v kategóriách: žiadanie osobných potrieb, reakcie na správanie iných ľudí, 

komentovanie,  žiadanie informácií, vyjadrovanie pocitov, vyjadrovanie prosociálnych 

postojov.  

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

 

3 0 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Nacvičovať sociálne verbálne rutiny, 

 zlepšovať verbálne porozumenie a spontánne verbálne vyjadrovanie. 

  

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Používanie sociálnych 

verbálnych rutín 

49 hodín 

Žiak vie: 

Používať sociálne verbálne rutiny (zdravenie, prosba, 

ospravedlnenie 

Komentovanie 

20 hodín 

Jednoslovne aj viacslovne komentovať vlastnú činnosť 

a videné ako reakciu na otázku: Čo vidíš ? 

Verbalizácia voľby 

10 hodín 

Verbalizovať voľbu ak  sú možnosti exponované a ak sú 

možnosti(podnety) vylúčené. 

Žiadanie 

10 hodín 

Spontánne žiadať predmety, hračky, bez akéhokoľvek 

pomocného podnetu. 

Reakcie na otázky 

10  hodín 

 

Reagovať na otázku: „Čo máš?“, (jednoslovná až 

viacslovná, jednoduché až násobné pomenúvanie: „Mám 

ceruzku a pero a gumu.“), 

Aplikovať: „Čo mám.“ – v rozhovore. 

Predvádzanie 

 

6 hodiny 

Ukázať, predviesť niečo, pochváliť sa niečím inému 

človeku, prejaviť spokojnosť, záujem 

105 hodín  

 



 Stratégie vyučovania: 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

Dôležitým zdrojom poznania sú vychádzky. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 predmet rozvíjanie komunikačných schopností sa svojim obsahom prelína celým 

výchovno-vzdelávacím predmetom 

 

V rámci piateho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- Učia sa chápať funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- Osvojujú si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Mediálna výchova 

- Žiaci objavujú prostredníctvom hľadania informácii na internete a vo 

výukových programoch  hodnoty šírené médiami. 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 



- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 3: Porozumenie a orientovanie sa v 

zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného 

príjmu., čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby, 

úroveň 1: Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 

                                                                             

Učebné zdroje 

Pracovné listy / Pramienok – autori Mgr. Viktória Hlinková, Mgr. Eva Kočanová, Kolotoč – 

autori - Mgr. Viktória Hlinková,  Mgr. P. Pravňanská, Mgr. Eva Kočanová /  knihy, časopisy, 

encyklopédie, internet. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník piaty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 



Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 6 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet rozvíjanie grafomotorických zručností upevňuje a rozvíja grafomotorické zručnosti 

žiakov a na ich rozvíjaní sa podieľajú ďalšie vyučovacie predmety ako napr. výtvarná 

výchova, hudobná výchova. Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických 

zručností a písania okrem písacích nástrojov , kartičiek s písmenami a obrázkami, sa 

využívajú aj reliéfne makety jednoduchých geometrických a iných tvarov na obkresľovanie a 

výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými, obrázkami 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska formy, 

určené 

 cieľmi jednotlivých zložiek predmetu slovenský jazyk, 

 nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska obsahu, 

určené 

 cieľmi zložiek gramatika a sloh predmetu slovenský jazyk, 

 vedieť využiť nadobudnuté zručnosti pri sociálnom kontakte. 

  

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Písmená J, j, S, s, N, n, y, Š, š, 

D, d – opakovanie 

4 hodiny 

Žiak vie: 

Skladať slabiky. 

Doplniť chýbajúce časti písmen. 

Spojiť tlačené tvary slabík a slov s písanými tvarmi. 

Vymyslieť slová na dané písmeno. 

Nahradiť v texte obrázok slovom. 

Písmená K, k, Z, z, B, b, C, c, 

Č, č, R, r 

Žiak vie: 

Obkresliť reliéfnu maketu obrázka. 



31 hodín Obkresliť reliéfnu maketu písmená. 

Doplniť chýbajúce časti písmen. 

Spojiť tlačené tvary písmen, slabík a slov s písanými 

tvarmi. 

Vymyslieť slová na dané písmeno. 

Nahradiť v texte obrázok slovom. 

Doplniť chýbajúce písmeno do slov. 

Spojiť slová s obrázkami. 

Doplniť chýbajúce slová do textu. 

Napísať podľa obrázkov jednoduché vety. 

35 hodín  

 

 

 Stratégie vyučovania: 

. Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 metódy precvičovania a zdokonaľovania (motorický tréning) 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

 predmet rozvíjanie grafomotorických zručností  svojim obsahom úzko súvisí 

s predmetom slovenský jazyk a literatúra a jeho zložkami: čítanie, literárna výchova 

a sloh, písanie, výtvarná výchova, hudobná výchova 

 

V rámci piateho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 



- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

 

Učebné zdroje 

Pracovné listy, knihy, časopisy, výučbové programy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 



 

Názov predmetu 

 

Vecné učenie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník piaty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Cieľom predmetu vecné učenie je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a 

spoločnosti, a to na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a 

ľudí. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej 

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien 

v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú 

prírodné javy primerané ich chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené 

s činnosťou ľudí a s ich životom. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím. Žiaci sa systematicky pripravujú na aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si 

základné návyky nevyhnutné na ochranu zdravia. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Vecné učenie 

 

2 0 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Orientovať sa v okolí školy, 

 poznať charakteristické znaky ročných období, 

 určovať čas a miesto, 

 poznať príbuzenské vzťahy, 

 poznať rastliny a zvieratá miestnej oblasti, 

 chápať význam aktívnej ochrany prírody, 

 naďalej prehlbovať poznatky o ľudskom tele, 

 osvojiť si pravidlá správnej životosprávy, 

 osvojiť si základné pravidlá 

kultúrneho správania.  

 



 

 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Škola a okolie školy 

 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

Orientovať sa v okolí školy. 

Povedať názvy významných stavieb, závodov, verejných 

budov . 

Orientácia v čase a priestore 

 

 

9  hodín 

Porozumieť časové údaje a vzťah: včera, dnes, zajtra, dni 

v týždni, kalendár: dni, týždne, mesiace, dátum. 

Učiť čas podľa hodín. 

Určiť miesto: nad, pod, pred, za, vedľa, atď. 

Príroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomenovať charakteristické znaky prírody na jeseň – 

zmeny počasia, odlietanie vtákov, zber jesenného ovocia, 

zeleniny a poľnohospodárskych plodín, ich využite. 

Pomenovať charakteristické znaky prírody v zime  

Pozorovať počasie: sneh, ľad, zima, mráz. 

Chápať zmeny stromov v zime - listnaté a ihličnaté 

stromy. 

Chápať a pomenovať spôsoby starostlivosti o zvieratá v 

zime, voľne žijúce zvieratá v zime, zimný spánok 

niektorých zvierat. 

Chápať dôležitosť bezpečnosti pri hrách na snehu. 

Pomenovať charakteristické znaky prírody na jar. 

Pozorovať zmeny počasia na jar. 

Pomenovať charakteristické prejavy počasia na jar, jarné 

práce – na poli, v záhrade. 

Pozorovať a vedieť pomenovať zmeny rastlín na jar: 

stromy, kry, kvety, 

Pomenovať časti rastlinného tela: koreň, stonka, list, 

kvety, plod. 

Poznať rastliny: breza, ovocné stromy, šípka, zlatý dážď a 

iné. 

Pozorovať a vedieť pomenovať zmeny v živočíšnej ríše – 

vtáky, zvieratá a ich mláďatá. 

Pomenovať charakteristické prejavy počasia v lete 

Pozorovať a vedieť pomenovať zmeny v prírode v lete. 

Pomenovať typické letné práce na poli – žatva, kosenie 

trávy, sušenie, zber sena. 

Pomenovať lesné plody podľa  miestnych podmienok. 

Pomenovať a rozlíšiť jedlé a jedovaté huby. 



 

 

36 hodín 

Chápať dôležitosť správania sa v prírode. 

Chápať nebezpečenstvo požiarov, hluk, odpadky, ochrana 

prírody. 

Starostlivosť o zdravie 

 

 

 

 

 

 

 

13 hodín 

Vymenovať zmyslové ústroje, starostlivosť o ne. 

Pomenovať  základné hygienické návyky. 

Rozlíšiť pojem zdravie a choroba, zdravá výživa, lekár, 

zdravotná sestra, zdravotné stredisko 

Demonštrovať správanie sa u lekára. 

Rozlíšiť pojem lekáreň, lieky. 

Zaobchádzať s liekmi. 

Chápať význam starostlivosti o zdravie podľa jednotlivých 

ročných období – odev, obuv. 

Rodina, obec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 hodín 

Orientovať sa v príbuzenských vzťahoch: stará mama, 

starý otec, vnučka, vnuk, teta, strýko, bratranec, 

sesternica. 

Rozlíšiť pojmy príbuzný – známy. 

Určiť vek osôb v príbuzenstve – starý, mladý, starší, 

mladší. 

Poznávať ďalšie platidla a vedieť manipulovať s nimi. 

Demonštrovať správanie sa v obchode pri nákupe. 

Povedať názov obce, ulice školy, bydliska, atď.. 

Orientovať sa v okolí školy obce prostredníctvom 

vychádzok , návštevou obchodného centra, strediska. 

70 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou 

a samostatnú prácu. 

Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na 

vychádzkach. 

 



Medzipredmetové vzťahy: 

 formou vzťahu vecného učenia k predmetom telesná výchova (energizér), matematika, 

pracovné vyučovanie 

 

V rámci piateho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- Učia sa chápať funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- Osvojujú si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Mediálna výchova 

- Žiaci objavujú prostredníctvom hľadania informácii na internete a vo 

výukových programoch  hodnoty šírené médiami. 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 1: Človek vo sfére peňazí, celková 

kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 

životných potrieb, čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí 

ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia, úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú 

životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. 

 

Učebné zdroje 

Pracovné listy / autorka - Mgr. Eva Rosskopfová Vecné učenie pre 1., 2., 3.ročník ŠZŠ /, 

knihy, časopisy, encyklopédie, materiálno-technické a didaktické prostriedky 

 

Hodnotenie predmetu: 

 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 



Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Matematika 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník piaty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet matematika poskytuje žiakovi svojim obsahom základné matematické vedomosti, 

zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na 

svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný 

na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka. 

Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo 

vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom živote. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Matematika 

 

3 0 3 



 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 20, 

 osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 20 (bez 

prechodu cez 

 desiatku), 

 osvojiť si základné rovinné a priestorové útvary, 

 využívať osvojené vedomosti v 

reálnom živote.  

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Prirodzené čísla 10 – 20 – 

numerácia 

 

 

9 hodín 

Žiak vie: 

Vymenovať rad názvov čísel. 

Určovať počet predmetov počítaním po jednom. 

Priradiť skupinu predmetov k číslu.  

Vedieť čítať a písať číslice. 

Prirodzené čísla 0 – 20 – 

rozklad 

6 hodín 

Rozkladať čísla v obore do 20. 

Prirodzené čísla 0 – 20 – 

usporiadanie, porovnávanie 

12 hodín 

Usporiadať a porovnávať čísla v obore do 20. 

zápis pomocou znakov nerovnosti a rovnosti. 

Sčitovanie a odčítavanie 

v obore do 20 

51 hodín 

Sčitovať a odčítavať v obore do 20 bez prechodu cez 

desiatku s pomocou názoru. 

Zapísať príklady sčitovania a odčítavania v obore do 20. 

Slovné úlohy 

9 hodín 

Riešiť jednoduché slovné úlohy. 

Rovinné útvary 

9  hodín 

Pomenovať a triediť rovinné útvary: kruh, štvorec, 

obdĺžnik a trojuholník 

Valec 

 

9 hodín 

Priradiť k názvu. 

Triediť a poznávať valec medzi predmetmi každodenného 

života. 

105 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

Používať metódy: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy logického postupu (analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, porovnávanie) 



 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (vysvetľovanie, rozprávanie, opis) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo 

obrázkovým materiálom) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem využijeme frontálnu, individuálnu a samostatnú prácu so žiakmi. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 Formou vzťahu matematiky k pracovnému vyučovaniu (modelovanie a pod.), telesnej 

výchove (energizér). 

 Základné matematické vedomosti a zručnosti žiak aplikuje takmer vo všetkých 

vyučovacích predmetoch. Prvky numerického počítania  sa premietajú do vecného 

učenia, hudobnej a telesnej výchovy, priestorová predstavivosť má uplatnenie napr. vo 

výtvarnej výchove. 

 

V rámci piateho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- Učia sa chápať funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- Osvojujú si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Mediálna výchova 

- Žiaci objavujú prostredníctvom hľadania informácii na internete a vo 

výukových programoch  hodnoty šírené médiami. 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 1: Človek vo sfére peňazí, celková 

kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 



zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 

životných potrieb, čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí 

ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia, úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú 

životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. 

                                                                              – téma 2: Finančná zodpovednosť 

a prijímanie rozhodnutí, celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a 

rozhodovacích procesov osobných financiách, čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné 

rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov, úroveň 1: Zoradiť osobné želania/potreby podľa 

ich dôležitosti 
 

Učebné zdroje 

Pracovné listy/  autor -PaedDr. Janka Rýglová, Matematika pre 3.ročník špeciálnych 

základných škôl 1. časť/, knihy, časopisy, výučbové programy / Méďa ráta1, Detský kútik 2 – 

pexeso/. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 5  hodín týždenne, spolu 175 vyučovacích 

hodín  

Ročník piaty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, vytvárania 

sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho osobnosti a z 

hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. 

Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných a hygienických 

návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a pracovných zručností a 

návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností je dôležitým činiteľom 

predprofesionálnej prípravy. 

Obsah pracovného vyučovania je členený na jednotlivé zložky. 



Sebaobslužné činnosti – žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a 

zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Práce v domácnosti – žiaci si osvojujú základné pracovných návyky v domácnosti, zručností 

potrebné pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou tejto zložky je aj šitie. Žiaci 

nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných prác. Súčasťou zložky sú aj 

práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti o potravinách, a ako udržiavať poriadok a 

hygienu v kuchyni. Žiaci nadobúdajú zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál. 

Práce v dielni – žiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich v 

praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

Aktivity sú zamerané na práce s drobným materiálom a papierom, montážne a demontážne 

práce. Súčasťou tejto zložky aj práca s drevom. 

Pestovateľské práce – žiaci sa učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, nadobúdajú 

základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Pracovné 

vyučovanie 

 

4 1 5 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch a sebaobslužných 

 zručnostiach, 

 zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích návykoch, 

 rozlišovať rôzne materiály, 

 rozvíjať schopnosť využívať voľný čas, 

 osvojiť si základné pracovné zručnosti a návyky potrebné pri práci v domácnosti, 

 osvojiť si základné manuálne zručnosti potrebné pri práci s drevom, 

 osvojiť si základné manuálne zručnosti potrebné pri pestovateľských prácach.  

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Sebaobslužné činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 hodín 

Žiak vie: 

Vykonávať činnosti, postupy potrebné pri osobnej hygiene 

a hygienických návykoch a sebaobslužných činnostiach 

osvojených v predchádzajúcom ročníku. 

Samostatne  umývať zuby. 

Používať kefu na nechty, vedieť rozlíšiť špinavé a čisté 

ruky. 

Používať príbor pri stolovaní podľa pokynov. 

Upraviť si zovňajšok: používať hrebeň, urobiť si účes, 

skontrolovať svoj výzor v zrkadle. 

Práce v domácnosti 

 

Vykonávať činnosti osvojené v nižšom ročníku. 

samostatne  odkladať predmety na určené miesto, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 hodín 

udržiavať poriadok. 

Samostatne pri odkladať odev a obuv na určené miesto. 

Používať ramienka na šaty. 

Ukladať a udržiavať čistotu šiat podľa pokynov. 

Utierať prach. 

Utierať a umývať podlahu. 

Používať kľúče pri odomykaní a zamykaní dvier, 

visiaceho zámku. 

Základné obsluhovanie bežných domácich audio a video 

zariadení. 

Navliekať niť do veľkej ihly, urobiť uzol na konci nite. 

Urobiť zložitejšie prestieranie k stolovaniu – plytký a 

hlboký tanier, servítka, príbor, pohár. 

Umývať a utierať riad. 

Pripraviť jednoduché jedlo: natrieť chlieb, pečivo, uvariť 

zemiaky. 

Umývať, čistiť ovocie a zeleninu. 

Pripraviť jednoduchý nápoj: malinovku, čaj, kakao. 

Práce v dielni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 hodín 

Triediť, priraďovať, porovnávať, ukladať predmety a 

rôzne materiály. 

Manipulovať s drobným materiálom.  

Navíjať vlny, špagát a podobné materiály na cievku. 

Namotávať vlnu a špagát na klbko. 

Viazať uzol a mašličku. 

Navliekať koraly podľa vzoru. 

Prepichávať a navliekať papier rôznej kvality na niť. 

Splietať bužírku, špagát, vlnu. 

Strihať, trhať, krčiť a lepiť papier. 

Vystrihovať bez predkreslenej čiary a po čiare. 

Skladať a prekladať papier. Rozkladať a skladať škatule. 

Oblepovať predmety papierom. 

Šiť jednoduchým stehom so zdvojenou niťou na 

perforovaný kartón. 

Opracovať povrch dreva brúsnym papierom. 

Zatĺkať a vyťahovať klince. 

Upraviť drevo  pilníkom. 

Spájať špajdle, drievka a konáriky drôtom a špagátom. 

Zostavovať modely zo stavebníc spájaním a 

skrutkovaním. 

Rozoberať modely vytvorené spájaním a skrutkovaním. 

Skladať puzzle a mozaiky. 

Pestovateľské práce 

 

Polievať izbové rastliny, odstraňovať odumreté častí 

rastlín, kypriť pôdu, ošetrovať listy. 



 

 

 

 

20 hodín 

Rýľovať, hrabať a kolíkovať pôdu. 

Siať do riadkov a jamiek. 

Pozorovať klíčenie semien. 

Pestovať kvetiny. 

Plieť záhony. 

175 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým a pracovným materiálom) 

 aktivizujúce metódy vyučovania – praktická aktivita 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi, didaktická montáž a demontáž ) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. Z hľadiska 

realizačných foriem využívať hodiny v dielni, na školskom pozemku,  v kuchynke 

a vychádzky.  

 

 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

V rámci piateho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 



 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

 

 

Učebné zdroje: 

Detské časopisy, ilustrácie, predlohy, modely. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník piaty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 



Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet výtvarná výchova má vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím nezastupiteľné 

miesto. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s mentálnym postihnutím rozvíjať 

grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa 

rozvíjajú aj komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna 

forma komunikácie. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Výtvarná výchova 

 

1 1 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 -Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch, 

 rozvíjať priestorovú orientáciu, 

 rozvíjať kooperáciu pri spoločných výtvarných aktivitách, 

 prijať pravidlá pri rôznych aktivitách, 

 prispôsobovať sa požiadavkám 

skupiny. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Kresba 

 

 

 

 

 

 

32 hodín 

Žiak vie: 

Kresliť predmety vychádzajúce z kruhu, zo štvorca a z 

obdĺžnika. 

Kresliť ľudskú postavu. 

Vedieť vytvoriť koláž – textil, papier a dokresľovať – 

dekoratívny motív. 

Používať výtvarný materiál: ceruza, rudka, fixka, suchý 

pastel, voskový pastel) 

Maľba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznávať vlastností farby, rozpíjať, zapúšťať do vlhkého 

podkladu. 

Rozlišovať husté a riedke farby, svetlé a tmavé farby. 

Chápať kontrast farieb – radiť svetlé a tmavé rozlične 

široké pásy. 

Pochopiť jednoduché členenie plochy s využitím farby a 

línie.  

Vybrať farby vo vhodných dvoj – trojfarebných 

kombináciách. 



 

26 hodín 

Používať výtvarný materiál: štetec, drievko, tampón, 

temperové farby, akvarelové farby 

Modelovanie 

 

 

 

 

 

 

 

12 hodín 

Modelovať v piesku. 

Vykrajovať tvary z modelovacej hmoty pomocou 

formičky. 

Tvarovať modelovaciu hmotu pomocou drievka a 

špachtle. 

Dotvoriť model iným drobným materiálom. 

Modelovať zložitejšie predmety: pletená vianočka, korbáč, 

zvieratká a iné. 

Používať výtvarný materiál: hlina, plastelína, modurit 

70 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, dialóg o ilustrácii a umeleckom diele, opis, 

vysvetľovanie, rozhovor, beseda ) 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 metódy samostatnej práce a individuálneho prístupu pri samostatnej práci 

 emocionálne pozorovanie 

 hra s farbou ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi – 

experimentovanie a samostatnú činnosť.  

Na základe priameho pozorovania predmetov dennej potreby a pozorovania prírodnín, 

vedieme žiakov k zachyteniu reality a k jej výtvarnému stvárneniu. Pri voľbe námetov 

vychádzame zo sveta blízkeho žiakom, z ich priamych zážitkov a skúseností. Realizujeme 

návštevy výstav výtvarných prác detí. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Medzipredmetová koordinácia s: 

- esteticko- výchovnými predmetmi (hudobná výchova) 

- pracovným vyučovaním  

- vecným učením 

- rozvíjanie komunikačných schopností 

 

V rámci piateho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  



- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 



 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník piaty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou súčasťou 

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen v 

hudbe, ale aj v iných druhoch umenia. Ciele hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy sú 

podmienené špecifickosťou úloh školy, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja 

osobnosti žiakov, bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej 

psychoterapeutického pôsobenia. 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom, 

hrou na jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom 

vychádzajúcim z hudby.  

Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života. Orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich vedie k 

tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Hudobná výchova 

 

1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Rozvíjať sluchové vnímanie spievaného slova, 

 osvojiť si jednoduché piesne a riekanky. 

  

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Vokálne činnosti 

15 hodín 

Žiak vie: 

Interpretovať jednoduché piesne a riekanky. 

Počúvanie Počúvať jednoduché detské piesne. 



 

6 hodín 

Melódiu štátnej hymny a vie sa pri jej počúvaní primerane 

správať. 

Rytmické činnosti 

 

 

7 hodín 

Rozlišovať jednotlivé spievané slová piesní rytmizáciou, 

hrou na telo. 

Používať nástroje Orffovho inštrumentária. 

Rozlišovať dlhé tóny. 

Hudobno-pohybové činnosti 

 

7 hodín 

Vytvárať interakciu s viacerými deťmi naraz a medzi nimi 

navzájom, prostredníctvom hudobných aktivít. 

Interpretovať hudobno-pohybové prejavy a tanečné prvky. 

35 hodín  

  

 Stratégie vyučovania: 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, riadený rozhovor) 

 metóda imitačná – napodobňovanie podľa počutia   

 praktické metódy v podobe hudobných činností 

 metóda sprostredkovania hudobných poznatkov a hudby učiteľom a v interakcii učiteľ 

a žiak 

 hra ako metóda 

 metódy demonštračné (demonštrácia akustického záznamu) 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

Formou vzťahu k: 

- slovenskému jazyku (rečňovanky, vyčítanky, príslovia a porekadlá),  

- výtvarnej výchove (výtvarné ukážky),  

- telesnej výchove (pohybové prvky) 

 

V rámci piateho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 



 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 1: Človek vo sfére peňazí, celková 

kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 

životných potrieb, čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí 

ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia, úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú 

životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. 

 

Učebné zdroje: 

Hudobný materiál, DVD, výučbové programy. 

 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Telesná výchova 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník piaty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Ciele a obsah predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie optimálneho telesného a 

pohybového rozvoja žiakov s mentálnym postihnutím, vypestovanie pozitívneho vzťahu k 

pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností. 

S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri 

pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, 

pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne 

žiaka sa treba zamerať na utváranie účelových pohybových zručností, kompenzáciu 

motorických nedostatkov, elimináciu nevhodných motorických prejavov a pohybových 

stereotypií a tiež na rozvoj komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom – okrem 

rozvoja motoriky a pohybových schopností – aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne 

funkcie. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

 

2 1 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Zvládanie zmeny formy vykonávanej aktivity, 

 generalizácia ovládaných zručností v zmenenom vonkajšom prostredí, 

 dodržiavanie pravidiel hrových a pohybových aktivít, 

 dodržiavanie určených pravidiel, 

 prispôsobenie sa požiadavkám skupiny, 

 napodobňovanie pri pohybových aktivitách, 

 dodržiavanie poradovosti, 

 rozvoj kreativity a improvizačnej schopnosti. 

  



Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Zdravotné cviky 

 

 

 

6 hodín 

Žiak vie:  

Cvičiť cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a 

preťahovanie jednotlivých svalových skupín, na 

získavanie návykov správneho držania tela.  

Chodiť po akupresúrnom chodníku. 

Kondičné cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správnu techniku izolovaných pohybov a jednoduchších 

cvičení : 

-Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, 

chôdza daným smerom, chôdza po 

čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za 

učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze 

(tlieskanie, bubnovanie a pod.). Prekračovanie nízkych 

prekážok pri chôdzi. Nácvik chôdze 

po schodoch hore a dolu striedavo ľavou, pravou nohou. 

Nácvik chôdze vo dvojiciach 

s držaním sa za ruky. 

-Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri 

behu, beh daným smerom, beh 

v zástupe za učiteľom alebo za určeným spolužiakom, beh 

v danom tempe, vybehnutie na 

daný signál: zo stoja. 

-Skoky – poskoky na mieste i z miesta znožmo i striedavo, 

poskoky daným smerom, poskoky do kola (okolo 

predmetu na zemi), skok cez čiaru, lano položené na zemi, 

preskok napnutej gumy max. do výšky 20 cm, zoskok 

z výšky 20 – 30 cm na mäkkú podložku do drepu, nácvik 

skoku do diaľky. 

-Lezenie – upevňovanie lezenia po kolenách smerom 

dopredu. Lezenie dopredu vizuálne 

vyznačenou trasou, preliezanie vhodných prekážok – 

preliezačky, lavička, švédska debna, 

obruče na stojanoch, lezenie nahor po nízkom rebríku 

(ribstol) maximálne do výšky 1 m. 

Spúšťanie sa na kĺzačke. 

-Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajúcej sa 

po zemi, po šikmej ploche, lopty 

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Nácvik hádzania 

lopty učiteľovi, spolužiakovi. 

Hádzanie lopty do terča, na cieľ, nácvik nadhadzovania 

lopty obidvoma rukami. 



 

 

 

 

 

61 hodín 

Prehadzovanie lopty cez nízke prekážky. 

-Gymnastické cvičenia – prechod po lavičke s obratom. 

Chôdza po šikmej ploche, napr. po zavesenej lavičke. 

Výskok na 2 – 3 diely švédskej debny zo vzporu kľačmo, 

z kľaku drep a stoj, prechod po lavičke s obratom, v sede, 

prípadne v ľahu vzad zdvíhanie plnej lopty. 

Základy akrobatických cvičení 

 

 

6  hodín 

Predviesť kolísku na chrbte z drepu spojného, 

prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke s 

vystretými nohami. 

Predviesť  kotúľ vpred zo širokého stoja rozkročného. 

Sezónne činnosti 

 

6 hodín 

 

V zimnom období : hrať sa na snehu, chodiť po klzkej 

ploche, šmýkať sa, sánkovať sa na miernom svahu 

V jarnom a letnom období chodiť v teréne - turistika. 

Kolektívne činnosti 

6 hodín 

Jednoduché pravidlá kolektívnych hier – Naháňačky, 

loptové hry. 

Hudobno – pohybové hry 

 

 

 

 

11 hodín 

Rytmizovanú chôdzu a beh v rôznom tempe udávanom 

učiteľom, striedanie chôdze a behu podľa hudobného 

sprievodu (zvýraznený rytmus), riekanky, detské pesničky 

spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít.  

Točiť vo dvojiciach pri držaní sa za ruky 

v kombinácii učiteľ a žiak. 

Koordinačné a relaxačné 

cvičenia 

9 hodín 

 

Nacvičené cviky z predchádzajúcich ročníkov. 

 

105 hodín  

Poznámka:  

1  hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

Prevahu  používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

ukážka) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (vysvetľovanie, popis) 

 metódy rozvoja pohybových schopností 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania zručností 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, skupinovú a individuálnu prácu so 

žiakmi. Hodiny realizovať v telocvični, na školskom ihrisku a v okolí školy.  



K ďalším organizačným formám patria: 

- turistické vychádzky 

- školské športové súťaže  

- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Formou vzťahu telesnej výchovy k predmetom: 

- slovenský jazyk (vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, reagovať 

na otázky súvisiace so športovou činnosťou, komunikovať o športových súťažiach v 

škole ) 

- matematika (upevňovať priestorové myslenia prostredníctvom pohybových aktivít, 

rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach) 

- vlastiveda (využívať poznatky o tele človeka a zdraví) 

- informatická výchova (využívať IKT na vyhľadávanie potrebných informácii 

súvisiacich so športovými aktivitami) 

- etická výchova (vedieť rešpektovať práva i povinnosti - svoje i iných- pri 

realizovaných športových aktivitách, vedieť kooperovať , byť tolerantný pri riešení 

problému súvisiaceho so športovou aktivitou)  

 

V rámci piateho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

 

 

Učebné zdroje: 

Časopisy so športovou tematikou, športové prenosy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Etická výchova pomáha žiakom rozvíjať svoju identitu, poznať svoje silné a slabé stránky, 

zároveň ich učiť pochopiť a akceptovať druhých, vytvárať pozitívne vzťahy a prevziať 

zodpovednosť za seba i za druhých. Vďaka týmto cieľom etická výchova účinne pripravuje 

žiakov na zmysluplný a produktívny život v rodine, na pracovisku i v spoločnosti. 

Etická výchova sa neuspokojuje iba s podávaním informácií o morálnych zásadách, ale 

pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje hodnotovú 

orientáciu žiaka. Podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem, napomáha 

osvojenie 

si správania, ktoré je s nimi v súlade. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Etická výchova 

 

1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- získať pozitívne skúsenosti podporujúce sebadôveru a iniciatívu, 

- osvojiť si základné komunikačné zručnosti, 

- osvojiť si základy spoločenského správania, 

- učiť sa pozitívne hodnotiť seba aj druhých, 

- učí sa riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch, 

- oboznámiť sa so základnými pojmami súvisiacimi s ochranou prírody a životného 

prostredia. 

 

Témy a vzdelávací výstup: 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník piaty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným  stupňom 

mentálneho  postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 6 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



Tematický celok Vzdelávací výstup 

 

I. Verbálna a neverbálna 

komunikácia 

19 hodín 

 

 

Žiak vie: 

Spolupracovať. 

Mená spolužiakov, učiteľa. 

Udržiavať zrakový kontakt. 

Význam zrakového kontaktu. 

Význam úsmevu.  

Urobiť rôzne úkony s úsmevom, tie isté bez úsmevu 

(poprosiť, poďakovať, prikázať, upozorniť niekoho a 

pod.). 

Pozdraviť   

Podať ruku – správny stisk ruky, trvanie stisku ruky. 

Spoločenské pravidla pri podaní ruky – kto prvý podáva 

ruku, v pri akých príležitostiach sa podáva ruka a pod. 

Položiť otázku a poprosiť. 

Čo znamená otázka / môže byť výzvou k priateľstvu, 

posolstvom druhého, že nás zaujíma on sám, to čo 

robí, čo si myslí./ 

Poprosiť  milo, skromne poprosiť, ale bez zbytočného 

ponižovania seba samého. 

Poďakovať a ospravedlniť sa. 

Ospravedlniť sa, ak sa dopustil chyby. 

Začať, udržiavať a ukončiť rozhovor.  

Udržiavať zreteľný zrakový kontakt, primeraný výraz 

tváre, postoj prijímania a vysielania – orientácia tela k 

partnerovi, primeraná vzdialenosť, pokoj, zdržiavanie sa 

nedočkavých pohybov, neskákať druhému do reči. 

Pozorne počúvať.  

Pri rozhovore udržiavať zrakový kontakt s partnerom.  

Pri rozhovore s viacerými ľuďmi pozerať striedavo na 

všetkých členov skupiny . 

Rozlíšiť pravdu od lži.  

Uvedomiť si negatívne dôsledky lži.  

Prečo je lož nesprávna, prečo ľudia klamú  

II. Poznanie a pozitívne 

hodnotenie seba 

6 hodín 

 

 

 

Oceniť hodnotu a veľkosť človeka  

Čo je úcta k ľudskej osobe. 

 Nereálnosť a absurdnosť obrazu „hrdina“ vo vedecko-

fantastických filmoch. 

Pozitívne sebahodnotiť. 

Vlastné pozitívne stránky. 

Sebaovládať sa.  

Svoje slabé a silné stránky 



Spracovať svoje zlyhania a chyby. „Aký som“ –

sebapoznávanie, ochota nechať sa poznať. 

III. Poznanie a pozitívne 

hodnotenie druhých 

4 hodiny 

Pozitívne hodnotiť druhých v bežných podmienkach. 

Vyjadriť pozitívne hodnotenie druhých  prejavmi 

pozornosti.  

Vyjadriť uznanie a sympatie. 

Konkrétne vyjadriť vlastnosti dobrého priateľa. 

Uvedomiť si účinnosť pochvaly na sebe a iných. 

Vyslovovať a prijímať pochvaly druhých. 

Pozitívne hodnotiť druhých v „sťažených podmienkach“ 

Odpustiť, prekonať antipatiu. Zbavovať sa predsudkov 

(rasizmus, xenofóbia). 

Komunikovať otvorene, adresne.  

Vyjadriť a aj prijať kritiku a pochvalu.  

Vidieť na druhých pozitívne aj negatívne vlastnosti. 

Pozitívne hodnotiť udalosti aj ľudí. 

IV. Tvorivosť v 

medziľudských vzťahoch, 

iniciatíva 

4 hodiny 

Tvorivo myslieť 

Rozvíjať predstavivosť a obrazotvornosť.  

Pozorovať. 

Riešiť problémy. 

Tvorivo riešiť každodenné situácií zo svojho života. 

V. Etické aspekty ochrany 

prírody 

2 hodiny 

Vážiť sa všetky formy života. 

Aktívne chrániť prírodu. 

35 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

Prevahu  používaných metód tvoria: 

 slovné metódy (dialóg, diskusia, rozprávanie, rozhovor) 

 zážitkové (skúsenostné) metódy (hra, dramatizácia, hranie roly)  

 učenie posilňovaním žiaduceho správania 

 učenie disciplinovaním (zákaz, trest, obmedzenie) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s pracovným listom, alebo obrázkovým 

materiálom) 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Ako základná organizačná forma sa využíva sedenie v kruhu, práca vo dvojiciach, samostatná 

práca.  

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Prostredníctvom afektívnych cieľov v jednotlivých predmetoch sa obsah etickej výchovy 

prelína celým výchovno – vzdelávacím procesom. 

 

V rámci piateho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 



 Environmentálna výchova 

- Pomáha chápať negatívne zásahy človeka do prírody a ich dôsledky, znečisťovanie 

ovzdušia činnosťou človeka – doprava, 

- pomáha uvedomiť si jedinečnosť života  na Zemi, 

- chápať význam lesa pre človeka, ochrany pôdy, význam vody pre život na Zemi, 

- pomáha spoznávať a chrániť krásy Slovenska, 

- pomáha chrániť rastliny, zvieratá,  

- mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode,  

- starať sa o svoje okolie. 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy, ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, 

- spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

- schopnosť zvládnuť techniku chôdze  v premávke 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke.  

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Rozvíja sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu: 

- vytrvalosť pri  práci, spolupatričnosť, súdržnosť, usilovnosť, samostatnosť, presnosť 

a správnosť pri práci, kolektívnosť 

- osobný život a sebavzdelávanie. 

 Ochrana života a zdravia 

- Formuje žiakov k ochrane svojho zdravia cvičením, pohybom na čerstvom vzduchu,  

- správnou životosprávou, 

- pomáha pri bezpečnosti, 

- pomáha pestovať pocit vzájomnej pomoci pri prírodných katastrofách. 

 Multikultúrna výchova 

- Učia sa rozvíjať medziľudskú toleranciu,  

- poznávajú históriu, zvyky, tradície iných kultúr, 

- poznávajú kultúrne poklady svojho okolia 

 

 

Učebné zdroje: 

Pracovné listy / PaedDr. Ivanová, PhDr. Kopinová, Mgr. Lišková: Etická výchova pre I. 

ročník ZŠ/, knihy, encyklopédie, časopisy, filmy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy pre žiakov so stredným stupňom  mentálneho postihnutia  

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník šiesty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov 

so stredným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových predmetov. 

Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov cielene 

budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich výmenu v sociálnom kontakte, 

čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie a literárna 

výchova, písanie a sloh. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

3 0 3 

 

Slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek: 

 

ČÍTANIE 

 

2 

LÍTERÁRNA  VÝCHOVA  A   SLOH 

 

Prelína sa zložkami čítanie a písanie. 

PÍSANIE 

 

1 

Spolu:  

 

3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

 Osvojiť si posledné hlásky a písmená tlačenej abecedy, 



 vedieť čítať ľahké trojslabičné slová, 

 plynule čítať slabiky, slová a ľahké vety s porozumením, 

 vedieť uvedomele počúvať text s jeho porozumením, 

 vzbudzovať u žiakov záujem o poznávanie kníh. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Opakovanie 

12 hodín 

Žiak vie:  

Čítať a písať jednoduché známe slová a vety zložené 

z písmen osvojených v predchádzajúcich ročníkoch. 

 Písmeno ž, Ž, h, H, f, F, g, G, 

ch, Ch, ď, ť, ň, ľ . - čítanie 

62 hodín 

Čítať písmená. 

Čítať dvojslabičné slová s otvorenými a zatvorenými 

slabikami. 

Čítať ľahké trojslabičné slová.  

Plynule čítať slabiky, slová a ľahké vety s porozumením. 

Literárna výchova a sloh 

 

Rozširovať osobný frekvenčný jazyk o slová s  

nacvičovanými písmenami. 

Využívať informačnú hodnotu textu pri jeho reprodukcii. 

Jednoducho odpovedať na otázky z obsahu čítaného textu. 

Rozprávať podľa obrázka: Kto (čo) je na obrázku? Čo robí ? 

Písmeno ž, Ž, h, H, f, F, g, G, 

ch, Ch, ď, ť, ň, ľ.- písanie 

 

31 hodín 

Písať malé písmená. 

Písať veľké písmená.  

Písať nové písmená a slabiky s týmito písmenami podľa 

diktátu. 

Písať slabiky a ľahké slová podľa diktátu.  

Písať slovné spojenia prídavného a podstatného mena. 

Správne používať dĺžeň pri zápise slov a slabík 

105 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 



 relaxačné bloky 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

 

 

 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 formou vzťahu slovenského jazyka a literatúry k  rozvíjaniu komunikačných 

schopností a rozvíjanie grafomotorických zručností 

 

V rámci šiesteho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- Učia sa chápať funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- Osvojujú si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Mediálna výchova 

- Žiaci objavujú prostredníctvom hľadania informácii na internete a vo 

výukových programoch  hodnoty šírené médiami. 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam 

svojho regiónu 

 

Učebné zdroje 

Učebnice / autori -  Mgr. Silvia Škultétyová, Mgr. Lenka Čertíková : Šlabikár pre VI. ročník 

ŠZŠ (variant B)  /, pracovné listy, knihy, encyklopédie, výučbové programy,  časopisy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 



Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Rozvíjanie komunikačných schopností 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník šiesty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým predmetom výchovy 

a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia rozširuje funkčnú 

komunikáciu v kategóriách: žiadanie osobných potrieb, reakcie na správanie iných ľudí, 

komentovanie,  žiadanie informácií, vyjadrovanie pocitov, vyjadrovanie prosociálnych 

postojov.  

 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

3 0 3 

 

 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 nacvičovať sociálne verbálne rutiny, 

 zlepšovať verbálne porozumenie a spontánne verbálne vyjadrovanie, 

 primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými  

 ľuďmi 



 rozvíjať jazykový cit 

 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Používanie sociálnych 

verbálnych rutín 

9  hodín 

Žiak vie: 

Používať sociálne verbálne rutiny (zdravenie, prosba, 

poďakovanie, ospravedlnenie. 

Verbálne porozumenie 

a verbálne vyjadrovanie 

Hodín 

96 hodín 

Komentovať vlastnú činnosť , situáciu na obrázku. 

Rozlišovať rod a čísla podstatných mien ako názov 

predmetov a javov. 

Rozlišovať rod a čísla prídavných mien ako vlastností 

predmetov a javov. 

Pomenovať prebiehajúce činnosti. 

Rozlišovať čas a zápor v slovesách. 

Použiť zámeno namiesto podstatných mien. 

Použiť zámeno namiesto prídavných  mien. 

105 hodín  

 

 Stratégie vyučovania: 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

Dôležitým zdrojom poznania sú vychádzky, hry a komentovanie vlastnej činnosti. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 predmet rozvíjanie komunikačných schopností sa svojim obsahom prelína celým 

výchovno-vzdelávacím procesom 

 

V rámci šiesteho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  



- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- Učia sa chápať funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- Osvojujú si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Mediálna výchova 

- Žiaci objavujú prostredníctvom hľadania informácii na internete a vo 

výukových programoch  hodnoty šírené médiami. 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam 

svojho regiónu 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 2: Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí, celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích 

procesov osobných financiách, čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné 

finančné rozhodnutia, úroveň 1: Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. 

 

Učebné zdroje 

Pracovné listy / Pramienok – autori Mgr. Viktória Hlinková, Mgr. Eva Kočanová, Kolotoč – 

autori - Mgr. Viktória Hlinková,  Mgr. P. Pravňanská, Mgr. Eva Kočanová, Jazyk a reč – 

obrazový a metodický materiál na podporu správneho a prirodzeného vývoja reči – 

Svobodová, Kutalková /  knihy, časopisy, encyklopédie, internet. 

 

Hodnotenie predmetu: 

 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník šiesty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 6  rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet rozvíjanie grafomotorických zručností upevňuje a rozvíja grafomotorické zručnosti 

žiakov a na ich rozvíjaní sa podieľajú ďalšie vyučovacie predmety ako napr. výtvarná 

výchova, hudobná výchova. Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických 

zručností a písania okrem písacích nástrojov , kartičiek s písmenami a obrázkami, sa 

využívajú aj reliéfne makety jednoduchých geometrických a iných tvarov na obkresľovanie a 

výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými, obrázkami 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností 

1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 



 nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky  pri písaní z hľadiska formy, 

určené cieľmi jednotlivých zložiek predmetu slovenský jazyk, 

 nadobudnúť potrebné vedomosti, zručnosti a návyky pri písaní z hľadiska obsahu, 

určené cieľmi zložiek gramatika a sloh predmetu slovenský jazyk, 

 vedieť využiť nadobudnuté zručnosti pri sociálnom kontakte. 

  

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Písmená – K, k, Z, z, B, b, C, c, 

Č, č, R, r -opakovanie 

4 hodiny 

Žiak vie: 

Skladať slabiky. 

Doplniť chýbajúce časti písmen. 

Spojiť tlačené tvary slabík a slov s písanými tvarmi. 

Vymyslieť slová na dané písmeno. 

Nahradiť v texte obrázok slovom. 

Písmená ž, Ž, h, H, f, F, g, G, 

ch, Ch, ď, ť, ň, ľ 

31 hodín 

 

Žiak vie: 

Obkresliť reliéfnu maketu obrázka. 

Obkresliť reliéfnu maketu písmená. 

Doplniť chýbajúce časti písmen. 

Spojiť tlačené tvary písmen, slabík a slov s písanými 

tvarmi. 

Vymyslieť slová na dané písmeno. 

Nahradiť v texte obrázok slovom. 

Doplniť chýbajúce písmeno do slov. 

Spojiť slová s obrázkami. 

Doplniť chýbajúce slová do textu. 

Napísať podľa obrázkov jednoduché vety. 

35 hodín  

 

 

 

 Stratégie vyučovania: 

. Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 metódy precvičovania a zdokonaľovania (motorický tréning) 



 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

 formou IKT ( výučbové programy) 

 predmet rozvíjanie grafomotorických zručností  svojim obsahom úzko súvisí 

s predmetom slovenský jazyk a literatúra a jeho zložkami: čítanie, literárna výchova 

a sloh, písanie, výtvarná výchova, hudobná výchova 

 

V rámci šiesteho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam 

svojho regiónu 

 

Učebné zdroje 

Pracovné listy, knihy, časopisy, výučbové programy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Vecné učenie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník šiesty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Cieľom predmetu vecné učenie je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a 

spoločnosti, a to na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a 

ľudí. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej 

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien 

v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú 

prírodné javy primerané ich chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené 

s činnosťou ľudí a s ich životom. 



Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na ochranu zdravia. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Vecné učenie 

 

2 0 2 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

 Vedieť sa orientovať sa v širšom okolí školy, 

 rozlišovať situácie v prírode podľa ročných období, 

 vedieť pomenovať voľne žijúce zvieratá, 

 vedieť rozlišovať listnaté a ihličnaté rastliny,  

 vedieť sa orientovať vo vzťahoch v rodine a medzi príbuznými, 

 vedieť sa správať v prírode. 

 

 

 

 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Škola a okolie školy 

 

 

5 hodiny 

Žiak vie: 

Poznávať bližšie a vzdialenejšie objekty v okolí školy.( 

názov ulice, kde sa škola nachádza a číslo domu ) 

Určovať polohu objektov od školy. 

Upresňovať pojmy. 

Orientácia v čase a priestore 

 

 

9  hodín 

Porozumieť časové údaje a vzťah: včera, dnes, zajtra, 

teraz , potom, skôr, neskôr, kalendár: dni, týždne, mesiace, 

Určovať a písať dátum. 

Určiť čas na celé hodiny. 

Určiť miesto: nad, pod, pri, za, vedľa, atď. 

Príroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeseň 

Pomenovať charakteristické znaky prírody na jeseň – 

zmeny počasia, odlietanie vtákov, zber jesenného ovocia, 

zeleniny, ich využite, spôsoby jeho odkladania, jeseň na 

poli: zber zemiakov, cukrovej repy a ich využitie. 

Určiť význam vitamínov v ovocí pre zdravie. 

Zima 

Pomenovať charakteristické znaky prírody v zime  

Pozorovať počasie: sneh, ľad, zima, mráz. 

Určovať dĺžku dňa – stmievanie, rozvidnievanie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 hodín 

Určovať aké je dnes počasie. 

Chápať zmeny stromov v zime - listnaté a ihličnaté 

stromy. 

Chápať a pomenovať spôsoby starostlivosti o zvieratá v 

zime, voľne žijúce zvieratá v zime: líška, zajac, jeleň, 

srna, veverica, zimný spánok niektorých zvierat. 

Jar 

Pomenovať charakteristické znaky prírody na jar. 

Pozorovať zmeny počasia na jar. 

Pomenovať charakteristické prejavy počasia na jar, jarné 

práce – na poli, v záhrade. 

Pomenovať činnosti a záhradné náradie. 

Pomenovať časti rastlinného tela: koreň, stonka, list, 

kvety, plod. 

Poznať rastliny: lipa, orgován, snežienka, fialka, 

konvalinka. 

Pozorovať a vedieť pomenovať zmeny v živočíšnej ríše – 

vtáky, zvieratá a ich mláďatá. 

 

Leto 

Pomenovať charakteristické prejavy počasia v lete 

Pozorovať a vedieť pomenovať zmeny v prírode v lete. 

Poznať lúčne kvety: zvonček, margarétka, divý mak, 

púpava, bodliak. 

Pomenovať typické letné práce na poli – žatva, 

poľnohospodárske stroje, obilie. 

Pomenovať lesné plody podľa  miestnych podmienok. 

Pomenovať a rozlíšiť jedlé a jedovaté huby. 

Chápať dôležitosť správania sa v prírode. 

Chápať nebezpečenstvo požiarov, hluk, odpadky, ochrana 

prírody. 

Starostlivosť o zdravie 

 

 

 

 

 

 

 

13 hodín 

Vymenovať zmyslové ústroje, ich význam, starostlivosť o 

ne. 

Pomenovať  základné hygienické návyky. 

Rozlíšiť pojem zdravie a choroba, zdravá výživa, lekár, 

zdravotná sestra, zdravotné stredisko, nemocnica, sanitka. 

Demonštrovať správanie sa u lekára. 

Zmerať telesnú teplotu. 

Ošetriť odreniny – očistenie a priloženie rýchloobväzu. 

Chápať význam starostlivosti o zdravie podľa jednotlivých 

ročných období – odev, obuv. 

Rodina, obec 

 

Orientovať sa v príbuzenských vzťahoch: stará mama, 

starý otec, vnučka, vnuk, teta, strýko, bratranec, 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 hodín 

sesternica. 

Rozlíšiť pojmy príbuzný – známy. 

Určiť vek osôb v príbuzenstve – starý, mladý, starší, 

mladší. 

Určiť deľbu práce v domácnosti. 

Aplikovať pozitívne  vzťahy v rodine: úcta k rodičom, 

starým rodičom, znášanlivosť a dobrosrdečnosť medzi 

súrodencami.  

Poznávať ďalšie platidla( 5, 10, 20,50 € ) a vedieť 

manipulovať s nimi. 

Demonštrovať správanie sa v obchode pri nákupe. 

Povedať názov obce, ulice školy, bydliska, atď.. 

Orientovať sa v okolí školy, obce prostredníctvom 

vychádzok , návštevou obchodného centra, strediska. 

70 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na individuálnu prácu so žiakmi pred frontálnou 

a samostatnú prácu. 

Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na 

vychádzkach. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 formou vzťahu vecného učenia k predmetom telesná výchova (energizér), matematika, 

pracovné vyučovanie 

 

V rámci šiesteho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 



 Dopravná výchova 

- Učia sa chápať funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- Osvojujú si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Mediálna výchova 

- Žiaci objavujú prostredníctvom hľadania informácii na internete a vo 

výukových programoch  hodnoty šírené médiami. 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:  
 Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam 

svojho regiónu 

  Spoznávať faunu a flóru v regióne  

 Zachovávať tradície svojej rodiny  a spoznávať kultúrne pamätihodnosti mesta 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 4: Plánovanie a hospodárenie s 

peniazmi, celková kompetencia: Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na 

riadenie hotovosti, čiastková kompetencia 3: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia, 

úroveň 1: Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia. 

 

 

 

Učebné zdroje 

Pracovné listy / autorka - Mgr. Eva Rosskopfová Vecné učenie pre 1., 2., 3.ročník ŠZŠ /, 

knihy, časopisy, encyklopédie, materiálno-technické a didaktické prostriedky 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Matematika 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník šiesty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 



Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet matematika poskytuje žiakovi svojim obsahom základné matematické vedomosti, 

zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na 

svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný 

na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka. 

Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo 

vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom živote. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Matematika 

 

3 0 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Osvojiť si numeráciu v obore prirodzených čísel do 100 počítaním po desiatkach, 

 osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 20 s prechodom cez 

základ, 

 osvojiť si manipuláciu s peniazmi a s nimi súvisiace pojmy, 

 vedieť určovať čas na celé hodiny, 

 vedieť prakticky merať na metre a litre. 

  

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Opakovanie 

 

 

 

12 hodín 

Žiak vie: 

Počítať v obore prirodzených čísel do 20 bez prechodu cez 

základ. 

Numeráciu v obore prirodzených čísel do 20. 

Pozná : 

rovinné útvary kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník 

priestorové útvary kocka, valec. 

Prirodzené čísla 0-100 – 

numerácia 

 

 

21 hodín 

Žiak vie: 

Počítať po desiatkach do 100. 

Určovať počet predmetov počítaním po desiatich.  

Čítať a písať číslice. 

Usporiadať čísla, číselnú os. 

Porovnávať desiatky. 



Zápis pomocou znakov nerovnosti a rovnosti. 

Sčítanie a odčítanie v obore do 

20 

57 hodín 

Sčítať a odčítať v obore do 20 s prechodom cez základ. 

Riešiť slovné úlohy. 

Čas, dĺžka, objem 

8 hodín 

Určiť čas na celé hodiny. 

Prakticky merať dĺžku v metroch. 

Prakticky merať objem v litroch. 

Rovinné útvary 

7  hodín 

Modelovať a kresliť geometrické tvary ( trojuholník, 

štvorec, obdĺžnik, kruh). 

Modelovať a kresliť z priamych a krivých čiar. 

105 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

Používať metódy: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy logického postupu (analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, porovnávanie) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (vysvetľovanie, rozprávanie, opis) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo 

obrázkovým materiálom) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem využijeme frontálnu, individuálnu a samostatnú prácu so žiakmi. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 Formou vzťahu matematiky k pracovnému vyučovaniu (modelovanie a pod.), telesnej 

výchove (energizér). 

 Základné matematické vedomosti a zručnosti žiak aplikuje takmer vo všetkých 

vyučovacích predmetoch. Prvky numerického počítania  sa premietajú do vecného 

učenia, hudobnej a telesnej výchovy, priestorová predstavivosť má uplatnenie napr. vo 

výtvarnej výchove. 

 

V rámci šiesteho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Mediálna výchova 

- Žiaci objavujú prostredníctvom hľadania informácii na internete a vo 

výukových programoch  hodnoty šírené médiami. 



 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 2: Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí, celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích 

procesov osobných financiách, čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné 

finančné rozhodnutia, úroveň 1: Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. 

 

Učebné zdroje 

Pracovné listy/  autor -PaedDr. Janka Rýglová, Matematika pre 3. a  4. ročník špeciálnych 

základných škôl 1. časť/, knihy, časopisy, výučbové programy / Méďa ráta1, Detský kútik 2 – 

pexeso/. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 5  hodín týždenne, spolu 175 vyučovacích 

hodín  



Ročník šiesty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, vytvárania 

sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho osobnosti a z 

hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. 

Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných a hygienických 

návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a pracovných zručností a 

návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností je dôležitým činiteľom 

predprofesionálnej prípravy. 

Obsah pracovného vyučovania je členený na jednotlivé zložky. 

Sebaobslužné činnosti – žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a 

zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Práce v domácnosti – žiaci si osvojujú základné pracovných návyky v domácnosti, zručností 

potrebné pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou tejto zložky je aj šitie. Žiaci 

nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných prác. Súčasťou zložky sú aj 

práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti o potravinách, a ako udržiavať poriadok a 

hygienu v kuchyni. Žiaci nadobúdajú zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál. 

Práce v dielni – žiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich v 

praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

Aktivity sú zamerané na práce s drobným materiálom a papierom, montážne a demontážne 

práce. Súčasťou tejto zložky aj práca s drevom. 

Pestovateľské práce – žiaci sa učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, nadobúdajú 

základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Pracovné 

vyučovanie 

 

4 1 5 

 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Rešpektovať požiadavky bezpečnosti a hygieny pri každej práci, 

 zvládnuť základy jednoduchého pracovného postupu, 

 rozvíjať schopnosť účelne spracúvať materiál, 



 osvojiť si základné zručnosti a návyky pri práci v domácnosti, 

 osvojiť si základné manuálne zručnosti pri prácach v dielni a pestovateľských prácach 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Sebaobslužné činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

3 hodín 

Žiak vie: 

Vykonávať činnosti, postupy potrebné pri osobnej hygiene 

a hygienických návykoch a sebaobslužných činnostiach. 

osvojených v predchádzajúcom ročníku. 

Samostatne  umývať zuby, čistiť nechty, upraviť 

zovňajšok. 

Používať príbor pri stolovaní podľa pokynov. 

Samostatne ukladať osobné pomôcky do školskej aktovky, 

do hygienického vrecúška. 

Práce v domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 hodín 

Samostatne  odkladať odev a obuv na určené miesto. 

Vešať odev na vešiak. 

Čistiť šatstvo kefovaním, čistiť obuv. 

Zamykať a odomykať dvere kľúčom, používať visiaci 

zámok. 

Obsluhovať bežné domáce audio a video 

zariadenia(zapnúť/vypnúť, zvýšiť/znížiť hlasitosť zvuku). 

Utierať prach, umývať podlahu. 

Zdokonaľovať sa v stolovaní bez pomoci: plytký a hlboký 

tanier, príbor, pohár, servítka. 

Umývať, utierať, odkladať riadu. 

Pripraviť jednoduché jedlo: natrieť pečivo a vianočku 

maslom, džemom. Natrieť chlieb nátierkou a ozdobiť 

pokrájanou uhorkou, rajčinou.                                                                      

Variť zemiakovú kašu. Pripraviť  kakao v mikrovlnnej 

rúre. Pripraviť čaj s použitím varnej kanvice na vodu. 

Servírovať  čajové pečivo. 

Umývať, čistiť a krájať  ovocie a zeleninu. 

Navliekať niť do hrubej ihly, urobiť uzlík. 

 

Práce v dielni 

 

 

 

 

 

 

 

Práce s drobným materiálom: 

Triediť, priraďovať, porovnávať, ukladať predmety a 

rôzne materiály. 

Manipulovať s drobným materiálom.  

Navíjať vlny, špagát a podobné materiály na cievku. 

Namotávať vlnu a špagát na klbko. 

Viazať uzol a mašličku. 

Navliekať koraly podľa vzoru. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 hodín 

Prepichávať a navliekať papier rôznej kvality na niť. 

Splietať bužírku, špagát, vlnu. 

Práca s papierom: 

Strihať, trhať, krčiť a lepiť papier. 

Vystrihovať podľa  predkreslenej čiary. 

Skladať a prekladať papier.  

Oblepovať predmety papierom. 

Prepletať farebné  pásiky. 

Používať dierkovač, zošívačku. 

Rozkladať a skladať škatule. 

Baliť balík. 

Šiť jednoduchý steh. 

 Prepichovať hrubou ihlou so zdvojenou niťou kartón 

s narysovanými priamkami a bodmi. 

Práca s drevom: 

Opracovať povrch dreva brúsnym papierom. 

Zatĺkať a vyťahovať klince. 

Upraviť drevo  pilníkom a rašpľou. 

Montážne a demontážne práce: 

Zostavovať modely z konštrukčnej stavebnice spájaním a 

skrutkovaním. 

Rozoberať modely vytvorené spájaním a skrutkovaním. 

Skladať puzzle a mozaiky. 

Zostavovať modely podľa predlohy. 

Pestovateľské práce 

 

 

 

 

 

13 hodín 

Ošetrovať  izbové rastliny. 

Rýľovať, hrabať a kolíkovať pôdu. 

Pripraviť pôdu pred siatím - rýľovať, hrabať a upraviť 

hriadky 

Siať do riadkov a jamiek: hrach, reďkovku a fazuľu. 

Zbierať liečivé rastliny. 

175 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  



 slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým a pracovným materiálom) 

 aktivizujúce metódy vyučovania – praktická aktivita 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi, didaktická montáž a demontáž ) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. Z hľadiska 

realizačných foriem využívať hodiny v dielni, na školskom pozemku,  v kuchynke 

a vychádzky.  

 

Medzipredmetové vzťahy: 

- formou vzťahu pracovného vyučovania k matematike a hudobnej výchove 

 

V rámci šiesteho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- Učia sa chápať funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 2: Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí, celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích 

procesov osobných financiách, čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné 

finančné rozhodnutia, úroveň 1: Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. 

                                                           -téma 1: Človek vo sfére peňazí, celková 

kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 

životných potrieb, čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne, úroveň 1: 

Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa 

v domácnosti. 

 



Učebné zdroje: 

Detské časopisy, ilustrácie, predlohy, modely. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník šiesty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet výtvarná výchova má vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím nezastupiteľné 

miesto. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s mentálnym postihnutím rozvíjať 

grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa 

rozvíjajú aj komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna 

forma komunikácie. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Výtvarná výchova 

 

1 1 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Rozvíjať zmyslové vnímanie, pozornosť a predstavivosť, 

 rozvíjať elementárny zmysel pre priestor, 

 oboznámiť sa s výtvarným dielom prostredníctvom ilustrácií a reprodukcií výtvarných 

diel, 

 rozvíjať zmysel pre krásu prírody a vzťah k životnému prostrediu. 

 

 



Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Kresba 

 

 

 

 

 

 

30 hodín 

Žiak vie: 

Kresliť predmety vychádzajúce z kruhu, zo štvorca a z 

obdĺžnika. 

Kresliť ľudskú postavu. 

Vedieť vytvoriť koláž – textil, papier a dokresľovať – 

dekoratívny motív. 

Používať výtvarný materiál: ceruza, rudka, fixka, suchý 

pastel, voskový pastel) 

Schematický kresliť zvieratá. 

Vytvárať kresby vychádzajúce z farebných škvŕn, z čiar, 

z vlnoviek. 

Vyjadrovať kresbovo a farebne tvary aj farebne výrazných 

predmetov ( detské hračky) 

Maľba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 hodín 

Poznávať vlastností farby, rozpíjať, zapúšťať do vlhkého 

podkladu.( krajina, obloha ) 

Dotvárať farebné škvrny na základe predstáv. 

Chápať kontrast farieb – kontrast svetlej a tmavej krajiny. 

Pochopiť zmysel pre rytmus a tvorivé radenie prvkov 

pomocou jednoduchých techník tlače. 

Používať výtvarný materiál: štetec, drievko,  temperové 

farby, akvarelové farby. 

Využiť rôzne vystrihovačky, koláže a mozaiky 

v dekoratívnych kompozíciách  

Modelovanie 

 

 

 

 

10  hodín 

Vykrajovať tvary z modelovacej hmoty pomocou 

formičky. 

Tvarovať modelovaciu hmotu pomocou drievka a 

špachtle. 

Dotvoriť model iným drobným materiálom. 

Používať výtvarný materiál: piesok, hlina, plastelín, cesto 

70 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  



 slovné metódy (rozprávanie, dialóg o ilustrácii a umeleckom diele, opis, 

vysvetľovanie, rozhovor, beseda ) 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 metódy samostatnej práce a individuálneho prístupu pri samostatnej práci 

 emocionálne pozorovanie 

 hra s farbou ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi – 

experimentovanie a samostatnú činnosť. Zaraďujeme prvky arteterapie. 

Na základe priameho pozorovania predmetov dennej potreby a pozorovania prírodnín, 

vedieme žiakov k zachyteniu reality a k jej výtvarnému stvárneniu. Pri voľbe námetov 

vychádzame zo sveta blízkeho žiakom, z ich priamych zážitkov a skúseností. Realizujeme 

návštevy výstav výtvarných prác detí. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Výchovno – vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú s cieľmi 

a činnosťami iných vyučovacích predmetov a to najmä s predmetmi slovenský jazyk, hudobná 

výchova, telesná výchova, pracovné vyučovanie, rozvíjanie grafomotorických zručností 

a rozvíjanie komunikačných schopností. 

 

V rámci šiesteho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:  
 Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam 

svojho regiónu 

 Zachovávať tradície svojej rodiny  

 

Hodnotenie predmetu: 

 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 



Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník šiesty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je neoddeliteľnou súčasťou 

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen v 

hudbe, ale aj v iných druhoch umenia. Ciele hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy sú 

podmienené špecifickosťou úloh školy, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja 

osobnosti žiakov, bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej 

psychoterapeutického pôsobenia. 

Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom, 

hrou na jednoduché hudobné nástroje, aktívnym oboznamovaním sa s Orffovým 

inštrumentárom, počúvaním hudby, pohybovým prejavom vychádzajúcim z hudby.  

Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života. Orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich vedie k 

tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu. 

 



Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Hudobná výchova 

 

1 1 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

 Prehĺbiť základné hudobné návyky, ktoré žiaci získali v predošlých ročníkoch, 

 viesť žiakov slovom, melódiou, rytmom  k jednoduchému samostatnému prejavu, 

 hudbou a spevom vyvolávať v žiakoch kladné emócie, 

 osvojiť si jednoduché piesne a riekanky, 

 oboznámiť sa so štátnou hymnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Vokálne činnosti 

31 hodín 

Žiak vie: 

Interpretovať jednoduché piesne a riekanky. 

Počúvanie 

 

12 hodín 

Počúvať jednoduché detské piesne. 

Melódiu štátnej hymny a vie sa pri jej počúvaní primerane 

správať. 

Inštrumentálne činnosti 

 

 

12 hodín 

Vytvárať inštrumentálne sprievody ( s pomocou ) 

Používať nástroje Orffovho inštrumentária. 

Rozlišovať dlhé tóny. 

Hudobno-pohybové činnosti 

 

15 hodín 

Vytvárať interakciu s viacerými deťmi naraz a medzi nimi 

navzájom, prostredníctvom hudobných aktivít. 

Interpretovať pochod, rytmické tanečné prvky ako 

prísunný krok bokom. 

35 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva 

  

 Stratégie vyučovania: 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 



 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, riadený rozhovor) 

 metóda imitačná – napodobňovanie podľa počutia   

 praktické metódy v podobe hudobných činností 

 metóda sprostredkovania hudobných poznatkov a hudby učiteľom a v interakcii učiteľ 

a žiak 

 hra ako metóda 

 metódy demonštračné (demonštrácia akustického záznamu) 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

Zaraďujeme prvky muzikoterapie, ktoré využívajú pozitívny účinok melódie, rytmu, 

harmónie a vyvolávajú príjemné zážitky a predstavy. Prvky muzikoterapie ponúkajú nové 

možnosti komunikácie – cez zvuky, tóny a rytmus a otvárajú tak možnosti na sebavyjadrenie. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

Formou vzťahu k: 

- slovenskému jazyku (rečňovanky, vyčítanky, príslovia a porekadlá),  

- výtvarnej výchove (výtvarné ukážky),  

- telesnej výchove (pohybové prvky) 

 

 

 

 

V rámci šiesteho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:  
 Vytvára u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu 

 Učí žiakov zachovávať tradície svojej rodiny  

 

 



Učebné zdroje: 

Metodická príručka na vyučovanie HV v 1. – 3. ročníku osobitnej školy J. Klocháň, K. 

Torzewski. : Spevom k šťastiu detí, CD Jano Pavelčák deťom 1. 4. ročník ZŠ. Hudobný 

materiál, DVD, výučbové programy. 

 

 

Hodnotenie predmetu:  
Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Telesná výchova 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník šiesty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Ciele a obsah predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie optimálneho telesného a 

pohybového rozvoja žiakov s mentálnym postihnutím, vypestovanie pozitívneho vzťahu k 

pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností. 

S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri 

pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, 

pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne 

žiaka sa treba zamerať na utváranie účelových pohybových zručností, kompenzáciu 



motorických nedostatkov, elimináciu nevhodných motorických prejavov a pohybových 

stereotypií a tiež na rozvoj komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom – okrem 

rozvoja motoriky a pohybových schopností – aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne 

funkcie. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

 

2 1 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

- Pasívne si osvojiť základné povely, 

- dodržiavať poradovosť, 

- dodržiavať určené pravidlá, 

- rozvíjať obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu, 

- formovať kladné vlastnosti žiakov pri kolektívnych hrách 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Zdravotné cviky 

 

 

 

6 hodín 

Žiak vie:  

Cvičiť cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a 

preťahovanie jednotlivých svalových skupín, na 

získavanie návykov správneho držania tela, - opakovanie 

a obmieňanie cvikov používaných v predošlých ročníkoch. 

Bicyklovať na rehabilitačnom bicykli, na kolobežke 

Chodiť po akupresúrnom chodníku, na stepperi. 

Kondičné cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správnu techniku izolovaných pohybov a jednoduchších 

cvičení : 

-Chôdza –  

Správne držať telo s vyrovnaným chrbtom a hlavou pri 

chôdzi, chodiť daným smerom, chodiť po čiare, stočenom 

lane alebo hadici, chodiť v zástupe za učiteľom. 

Nácvik rytmickej chôdze s udávaním tempa 

(tlieskanie, bubnovanie a pod.).  

 Nácvik chôdze po schodoch hore a dolu striedavo ľavou, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 hodín 

pravou nohou s ľahkým predmetom v ruke. 

 Nácvik chôdze vo dvojiciach s držaním sa za ruky. 

-Beh –  

Bežať v zástupe, bežať daným smerom, bežať v danom 

tempe, po priamej a slalomovej dráhe,  vybehnúť na 

daný signál: zo stoja, z drepu, bežať k danému cieľu. 

Zrýchľovať a spomaľovať  podľa daného tempa. 

Bežať do 20 m po priamej dráhe s predbiehaním. 

-Skoky –  

Poskakovať na mieste i z miesta znožmo i striedavo, 

poskakovať daným smerom, poskakovať okolo méty 

Skákať cez  lano položené na zemi, preskakovať napnutú 

gumu max. do výšky 20 cm 

 Zoskakovať z výšky 20 – 30 cm na mäkkú podložku do 

drepu,  skákať do diaľky. 

Preskakovať medzery medzi dvoma žinienkami bez 

rozbehu, s krátkym rozbehom. 

-Lezenie –  

Liezť vpred po kolenách po vyznačenej trase . 

Podliezať a preliezať vhodné prekážky. 

Podliezať a preskakovať napnuté švihadlo. 

Liezť na rebriny alebo na zvislý šikmý rebrík (ribstol) 

maximálne do výšky 1 m. 

Spúšťať sa na kĺzačke. 

-Hádzanie a chytanie –  

Chytať loptu gúľajúcu sa po zemi, po šikmej ploche, 

hodenú loptu. 

Nadhadzovať  a chytať  loptu na mieste i v chôdzi,  

 

 

Prehadzovať loptu  cez nízke prekážky.  

Hádzať loptu do diaľky horným oblúkom, do terča, do 

koša. 

Prihrávať vo dvojiciach. 

Nosiť , prenášať, gúľať  a podávať  plnú loptu 1 kg na 

mieste i v pohybe.   

-Gymnastické cvičenia –  

Prechádzať  po lavičke s obratom. 

Chodiť po lavičke v drepe. 

Chodiť po šikmej ploche, napr. po zavesenej lavičke.  

Udržiavať  rovnováhu a celkovú obratnosť. 

Vyskakovať  na 2 – 3 diely švédskej debny zo vzporu 

kľačmo, z kľaku drep a stoj, prechod po lavičke s 

obratom, v sede, prípadne v ľahu vzad zdvíhanie plnej 



lopty 1 kg. 

Základy akrobatických cvičení 

 

 

7  hodín 

Predviesť kolísku na chrbte z drepu spojného, 

prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke s 

vystretými nohami, vzpažmo. 

Predviesť  kotúľ vpred zo širokého stoja rozkročného. 

Predviesť visy na nízkej hrazde za ruky, za nohy 

s výdržou. 

Zmeny postojov a polôh.  

Sezónne činnosti 

 

6 hodín 

 

V zimnom období : hrať sa na snehu, chodiť po klzkej 

ploche, šmýkať sa, sánkovať  a bobovať sa na miernom 

svahu. 

V jarnom a letnom období chodiť v teréne - turistika. 

Kolektívne činnosti 

9 hodín 

Jednoduché pravidlá kolektívnych hier – naháňačky, 

loptové hry zamerané na  hádzanie , chytanie, podávanie, 

prihrávku obojruč trčením, vrchné chytanie obojruč a hry 

spojené s rýchlym behom. 

Hudobno–pohybové hry 

 

 

 

 

9 hodín 

Rytmizovanú chôdzu a beh v rôznom tempe udávanom 

učiteľom, striedanie chôdze a behu podľa hudobného 

sprievodu. 

Prísunný krok bokom, prísunný krok vpred, cval bokom, 

točenie vo dvojiciach. 

Vyjadriť pohybom hudobné pojmy – vysoko, nízko. 

Koordinačné a relaxačné 

cvičenia 

5 hodín 

 

Opakovať a obmieňať cviky zamerané na lokálne 

uvoľňovanie častí hornej a dolnej končatiny, trupu, na 

celkovú reláxáciu, prehĺbené lokálne dýchanie, uvoľnené 

vydychovanie.  

 

105 hodín  

Poznámka:  

1  hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

Prevahu  používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

ukážka) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (vysvetľovanie, popis) 

 metódy rozvoja pohybových schopností 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania zručností 

 



Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, skupinovú a individuálnu prácu so 

žiakmi. Hodiny realizovať v telocvični, na školskom ihrisku a v okolí školy.  

K ďalším organizačným formám patria: 

- turistické vychádzky 

- školské športové súťaže  

- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Formou vzťahu telesnej výchovy k predmetom: 

- slovenský jazyk (vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, reagovať 

na otázky súvisiace so športovou činnosťou, komunikovať o športových súťažiach v 

škole ) 

- matematika (upevňovať priestorové myslenia prostredníctvom pohybových aktivít, 

rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach) 

- vlastiveda (využívať poznatky o tele človeka a zdraví) 

- etická výchova (vedieť rešpektovať práva i povinnosti - svoje i iných- pri 

realizovaných športových aktivitách, vedieť kooperovať , byť tolerantný pri riešení 

problému súvisiaceho so športovou aktivitou)  

 

V rámci šiesteho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

- Učia sa hygiene pri atletickej činnosti, bezpečnosť pri behu, cvičení 

- Rozvíja sa pozitívne sebavedomie, pestuje sebaúcta u žiakov 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:  
 Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam 

svojho regiónu 

 Zachovávať tradície svojej rodiny  

  

Učebné zdroje: 

Časopisy so športovou tematikou, športové prenosy. 

 

 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník šiesty 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 



Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s ľahkým mentálnym 

postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 9 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Etická výchova pomáha žiakom rozvíjať svoju identitu, poznať svoje silné a slabé stránky, 

zároveň ich učiť pochopiť a akceptovať druhých, vytvárať pozitívne vzťahy a prevziať 

zodpovednosť za seba i za druhých. Vďaka týmto cieľom etická výchova účinne pripravuje 

žiakov na zmysluplný a produktívny život v rodine, na pracovisku i v spoločnosti. 

Etická výchova sa neuspokojuje iba s podávaním informácií o morálnych zásadách, ale 

pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje hodnotovú 

orientáciu žiaka. Podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem, napomáha 

osvojenie 

si správania, ktoré je s nimi v súlade. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Etická výchova 

 

1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

- Učiť sa efektívne komunikovať s rovesníkmi, 

- upevniť si základy spoločenského správania, 

- učiť sa základné pravidlá vyjadrovania citov, 

- učiť sa spolupracovať s druhými, nadobúdať sociálne zručnosti - asertivitu, empatiu 

 

Témy a vzdelávací výstup: 

 

Tematický celok Vzdelávací výstup 

 

Opakovanie - komunikácia 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

Mená všetkých v spoločenstve. 

Uvedomene používať slová, prosím, ďakujem , prepáč. 

Počúvať iných 

Spolupracovať. 

I. Identifikácia a vyjadrenie 

vlastných citov 

8  hodín 

 

 

Žiak vie: 

Mimicky vyjadriť city a postoje. 

Vyjadriť radosť a vďačnosť. 

Relaxovať. 

Identifikovať negatívne city a zvládať ich. 



Základné pravidlá vyjadrovania citov. 

Hľadať vhodné spôsoby ako ovládať negatívne city.  

II. Empatia 

2 hodiny 

 

 

 

Neverbálne vyjadriť empatiu. 

Pochopiť druhých. 

Vžiť sa do situácie druhých. 

Použiť empatiu v každodennom živote. 

III. Asertivita 

10  hodín 

Pochopiť príčiny a opodstatnenosť svojho rozhodovania. 

Odmietnuť. 

Sťažovať sa . 

Prejaviť odvahu vysloviť návrh. 

Rozlíšiť nevhodnosť pasívneho a agresívneho správania. 

Riešiť  konflikty. 

IV. Reálne a zobrazené vzory 

4 hodiny 

Identifikovať pozitívne vzory správania v každodennom 

živote. 

Identifikovať pozitívne vzory správania v literatúre. 

V. Prosociálne správanie 

7 hodín 

Spolupracovať s druhými. 

Definovať výhody spolupráce. 

Prijímať a dávať – základné prvky v medziľudských 

vzťahoch, priateľstve a láske. 

Správať sa prosociálne. 

Pochopiť význam a hodnotu priateľstva. 

35 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

Prevahu  používaných metód tvoria: 

 slovné metódy (dialóg, diskusia, rozprávanie, rozhovor) 

 zážitkové (skúsenostné) metódy (hra, dramatizácia, hranie roly)  

 učenie posilňovaním žiaduceho správania 

 učenie disciplinovaním (zákaz, trest, obmedzenie) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s pracovným listom, alebo obrázkovým 

materiálom) 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 situačná a inscenačná metóda  

 

Ako základná organizačná forma sa využíva sedenie v kruhu, práca vo dvojiciach, samostatná 

práca.  

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Prostredníctvom afektívnych cieľov v jednotlivých predmetoch sa obsah etickej výchovy 

prelína celým výchovno – vzdelávacím procesom. 

 

V rámci šiesteho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  



- Žiaci sa učia  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému 

a kultúrnemu dedičstvu, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Mediálna výchova 

- Žiaci objavujú prostredníctvom hľadania informácii na internete a vo 

výukových programoch  hodnoty šírené médiami. 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach 

- Učia sa správnej životospráve, režimu dňa a dôležitosti pohybovej aktivity 

v ňom 

 Multikultúrna výchova 

- Rozvíja sa chápanie medziľudskej tolerancie, upevňujú sa medziľudské vzťahy 

v škole a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlám správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Učia sa cieľavedomosti, zodpovednosti, presnosti a správnosti pri práci, 

samostatnosti, usilovnosti a pracovitosti, úcte k spolužiakom. 

 

Učebné zdroje: 

Pracovné listy / PaedDr. Ivanová, PhDr. Kopinová, Mgr. Lišková: Etická výchova pre I. a II. 

ročník ZŠ/, knihy, encyklopédie, časopisy, filmy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník siedmy 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese žiakov 

so stredným stupňom mentálneho postihnutia jedným z kľúčových predmetov. 

Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u žiakov cielene 

budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich výmenu v sociálnom kontakte, 

čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie a literárna 

výchova, písanie a sloh. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

3 0 3 

 

Slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek: 

 

ČÍTANIE 

 

2 

LÍTERÁRNA  VÝCHOVA  A   SLOH 

 

Prelína sa 

zložkami 

čítanie 

a písanie. 

PÍSANIE 

 

1 

Spolu:  

 

3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 



- Osvojiť nácvik písania ďaľších veľkých písmen, 

- zvládnuť opisľahkého textu, 

- naučiť sa čítať ľahký text s porozumením, 

- zvládnuť písanie jednoduchej vety, 

- naučiť sa počúvať a rozprávať najznámejšie jednoduché rozprávky. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Opakovanie 

10 hodín 

Žiak vie:  

Čítať a písať jednoduché známe slová a vety zložené 

z písmen osvojených v predchádzajúcich ročníkoch. 

 Čítanie slov, viet, dvojhlások 

ia, ie, iu, ô, ä,ŕ, ĺ. 

 

60 hodín 

Čítať slová,vety, ľahkých obsahovo primeraných textov. 

Čítať slabiky a slová s dvojhláskami ia, ie, iu, ô, ä,  ŕ, ĺ. 

Čítať napisy, názvy článkov v novinách, detských kníh. 

Čítať písaný text. 

Čítať slabiky a slová, ktoré si žiaci napísali. 

Literárna výchova a sloh 

 

Rozširovať osobný frekvenčný jazyk o slová s  

nacvičovanými písmenami. 

Počúvať  prerozprávať rozprávky založenej na jednoduchom 

časovom rade opakovaných a obmieňaných dejov. 

Jednoducho formulovať odpovede na otázky z počutého, 

z čítaného textu. 

Veľke písmeno D, F, T, H, K, 

Dvojhlásky ia, ie, iu, ô, ä, ŕ, ĺ 

-  písanie 

 

35 hodín 

Písať ia, ie, iu, ô, ä, ŕ, ĺ. 

Písať veľké písmená.  

Písať slabiky a ľahké dvojslabičné slová podľa diktátu. 

Písať slabiky a ľahké slová podľa diktátu.  

Prepísať čítané slová, písať vlastné meno, dátum narodenia, 

adresy. 

Písať jednoduché vety. 

Individuálne písať písmená ťažkých väzieb 

105 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

- Učíme žiakov počúvať a vnímať krátky príbeh, pokúšame sa o jednoduchú 

dramatizáciu (s plošnými bábkami, s maňuškami), prípadne ilustráciu počutého 

príbehu.  

- Pozorného detského poslucháča vychovávame aj prostredníctvom návštevy detského 

bábkového divadla. 

-  Prostredníctvom zážitkov, ktoré literatúra poskytuje, upevňujeme citový vzťah k 

rodine, k domovu, k rodnému kraju 

Prevahu  používaných metód tvoria: 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 



 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda ) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo 

obrázkovým materiálom) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 Problémový výklad – t.j. myšlienkový dialóg učiteľa so žiakmi. Učiteľ kladie otázky, 

ktoré stimulujú myslenie. 

 Heuristická metóda – žiaci sa aktívne zúčastňujú na objavovaní nových poznatkov. 

 Výskumná metóda - učiteľ  nastolí problémovú úlohu, ktorej vyriešenie si vyžaduje 

objavenie neznámych vedomostí alebo ich aplikáciu. 

 Situačná a inscenačná metódy 

 

Hlavným zdrojom poznania je prostredníctvom zážitkov, ktoré literatúra poskytuje , upevniť 

citový vzťah k rodine,domovu rodnému kraju, naučiť sa čítať ľahký text s porozumením 

zvládnuť písať jednoduché vety.  

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

Uplatňujeme  výchovu žiakov k spolupráci, ktorá sa chápe ako príprava postihnutého žiaka na 

život v spoločnosti a ako prostriedok socializácie žiakovej osobnosti. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

- formou IKT (výučbové programy) 

- formou vzťahu slovenského jazyka, k rozvoju komunikačných schopností ( na základe  

získaných vyjadrovacích zručností   si žiaci osvojujú vedomosti a zručnosti vo vecnom 

učive, opisujú prírodu, zvieratá, rastliny, cestu domov, do mesta apod.), k výtvarnej 

výchove ( kreslia a maľujú k jednotlivým témam). 

 

V rámci siedmeho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode,  

- chápu že zvieratá sú priateľmi človeka, 

- chápu základné zložky životného prostredia voda,vzduch,pôda 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- Naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnotcovať situaciu z hľadiska 

bezpečnosti na cestách. 

 Multikultúrna výchova 

- Žiaci objavujú historiu,zvyky,tradície iných kultúr. 

 Ochrana života a zdravia 

- Poznávajú a upevňujú zásady hygieny 

- Učia sa sbezpečnosti a opatrnosti pri hrách. 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlá správnej komunikácie, spolupatričnosti, sebavzdelávaniu, 

pracovitosti, disciplíne, zodpovednosti,  

- Rešpektovaniu názoru iného človeka 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 



- Rozvíjaniu vôle a charakteru 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam 

svojho regiónu 

 

Učebné zdroje 

Učebnice / Moje čítanie III. Časť 

                  Čítanka pre III. Ročník I. časť pre ŠZŠ 

                  Čítanka pre III. Ročník I. časť pre ŠZŠ/ 

pracovné listy, knihy, encyklopédie, výučbové programy,  časopisy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Rozvíjanie komunikačných schopností 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník siedmy 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína každým predmetom výchovy 

a vzdelávania žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia rozširuje funkčnú 

komunikáciu v kategóriách: žiadanie osobných potrieb, reakcie na správanie iných ľudí, 

komentovanie,  žiadanie informácií, vyjadrovanie pocitov, vyjadrovanie prosociálnych 

postojov.  

 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

2 0 2 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

-   Stimlovať komunikaciu žiaka v socialnej interakcii, 

-   rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť, 

-   rozvíjať porozumenie reči, 



-   podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitova názorov žiaka, 

-   podporovať verbálnu a neverbálnukomunikaciu žiaka, 

-   vedieť poznávať a pomenovávať veci a osoby v najbližšom okolí, 

-   rozširovať a aktivizovať pasínu slovnú zásobu.  

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Používanie sociálnych 

verbálnych rutín 

8  hodín 

Žiak vie: 

Používať sociálne verbálne rutiny (zdravenie, prosba, 

poďakovanie, ospravedlnenie. 

Rozvíjanie sluchovej 

diferenciačnej schopnosti. 

 

 

 

Porozumenie reči. 

 

 

 

 

 

 Rozvíjanie expresívnej reči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62hodín 

Hrať nerečovými zvukmi, rozlíšiť rôzne druhy zvukov( 

zvuky zierat, štrnganie, búchanie, šuchot, zvonček, 

píšťalka a pod..)Rozlišovať zvukov reči, rytmizovať 

slabiky, rozlišovať počet slabík v slove. 

 

Komentovať činnosti a pomenovať predmety rozvíjať 

porozumrnie – pojmov a ich vzájomné súvislosti. 

Vie pri hrách používaťnázorné a skutočné predmety, ich 

miniatury ilustrácie, obrázky. 

Prechádzať od skutočných predmetov k obrázkom. 

 

Komentovať svoju činnosť pri námetových, edukačných, 

konštrukčných hrách. 

Hlasne komentovať a spolukomentovať pri hrách 

a činnostiach s pomocou učiteľky. 

Komentovať a pochopiť situacie bežné ho života a tým 

upevňovňuje slovnú zásobu. 

Jednoducho aktivne pomenovávať predmety a deje 

v prostredí školy a rodiny. 

Tvoriť jednoslovné a dvojslovné vety a slovné 

pomenovanie. 

Rozvíjať chápanie časovej následnosti dejov v krátkych 

jednoduchých príbehov. 

Rozprávať jednouchý zážitok alebo príbeh podľa 

obrázkov. 

Pracovať s detskými leporelami, a má vzťah ku knihám. 

Vymeniť role v rozhoore napr.telefonovať. 

70 hodín  

 

 Stratégie vyučovania: 

- Žiakovi je potrebné umožniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované 

schopnosti a tieto v komunikácii stimulovať a rozvíjať.  



- Na hodine RKS sa učiteľ má so žiakmi zamerať na porozumenie pojmov a 

súvislostí a precvičovanie ich používania v komunikácii.  

- Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. 

-  Odporúčame rozširovať vytváranie komunikačných situácií a okruh 

komunikačných partnerov aj do prostredia mimo školy a rodiny, napr. 

komunikácia v obchode, na pošte, na stanici a pod.  

- U žiakov, ktorých hovorená reč je nezrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci, 

zaraďujeme prvky alternatívnej a augumentatívnej komunikácie (AAK). 

Prevahu  používaných metód tvoria: 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda ) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo 

obrázkovým materiálom) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 Problémový výklad – t.j. myšlienkový dialóg učiteľa so žiakmi. Učiteľ kladie otázky, 

ktoré stimulujú myslenie. 

 Heuristická metóda – žiaci sa aktívne zúčastňujú na objavovaní nových poznatkov. 

 Výskumná metóda - učiteľ  nastolí problémovú úlohu, ktorej vyriešenie si vyžaduje 

objavenie neznámych vedomostí alebo ich aplikáciu. 

 Situačná a inscenačná metódy 

 

Hlavným zdrojom poznania je prostredníctvom zážitkov, ktoré literatúra poskytuje , upevniť 

citový vzťah k rodine,domovu rodnému kraju, naučiť sa čítať ľahký text s porozumením 

zvládnuť písať jednoduché vety.  

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

Uplatňujeme  výchovu žiakov k spolupráci, ktorá sa chápe ako príprava postihnutého žiaka na 

život v spoločnosti a ako prostriedok socializácie žiakovej osobnosti. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

- formou vzťahu rozvoja komunikačných schopností k slovenskému jazyku ( na základe  

získaných vyjadrovacích zručností   si žiaci osvojujú vedomosti a zručnosti vo 

vecnom učive, opisujú prírodu, zvieratá, rastliny, cestu domov, do mesta apod. )., 

k výtvarnej výchove ( kreslia a maľujú k jednotlivým témam), 

 

 

V rámci siedmeho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova       

- učia sa poznávať rastliny a živočíchy v regióne, 

- posilňujú pocit zodpovednosti vo vzťahu ku zdravému životnému štýlu 

a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia,  

- učia sa poznať chránené zvieratá 

- chápu že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 



 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlá správnej komunikácie, spolupatričnosti, sebavzdelávaniu, 

pracovitosti, disciplíne, zodpovednosti,  

- Rešpektovaniu  názoru  iného človeka 

- Chápu  vzťahy v rodine a medzi súrodencami 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým  rodičom 

- Chápu dôležitosť úcty k spolužiakom a vážia si priateľstvo.     

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 2: Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí, celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích 

procesov osobných financiách, čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné 

finančné rozhodnutia, úroveň 1: Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. 

                     

Učebné zdroje 

Pracovné listy / Pramienok – autori Mgr. Viktória Hlinková, Mgr. Eva Kočanová, Kolotoč – 

autori - Mgr. Viktória Hlinková,  Mgr. P. Pravňanská, Mgr. Eva Kočanová, Jazyk a reč – 

obrazový a metodický materiál na podporu správneho a prirodzeného vývoja reči – 

Svobodová, Kutalková /  knihy, časopisy, encyklopédie, internet. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Vecné učenie 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník siedmy 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Cieľom predmetu vecné učenie je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a 

spoločnosti, a to na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a 

ľudí. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej 

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien 

v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. V učive usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú 

prírodné javy primerané ich chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené 

s činnosťou ľudí a s ich životom. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na ochranu zdravia. 

 



Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Vecné učenie 

 

3 0 3 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

-  Vedieť sa orientovať sa v širšom okolí školy, 

-  rozlišovať charaktristické znaky ročných období, 

-  vedieť určiť pojmy vpriestore a orientovať sa podľa nich, 

-  vedieť rozlišovať domáce zvieratá a poznať úžitok z nich,  

-  poznať dopravné prostriedky a základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov, 

-  poznať niektoré druhy zamestnaní. 

 

 

 

 

 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Škola a okolie školy 

 

 

 

 

 

7 hodin 

Žiak vie: 

 Poznávať názvy bližších ulíc v okolí školy.  

Orientovať sa v širšom okolí školy.  

Poznávať budovy v okolí školy.  

Poznávať zariadenie školy,pozná ochranu majetku. 

 Pozná učiteľov a žiakov.  

Upresňovať pojmy. 

Orientácia v čase a priestore 

 

 

 

8  hodín 

Opakovať pojmy včera, dnes, zajtra, teraz, potom, skôr, 

neskôr. 

Pozná pojmy toho roku,vlani, budúci rok. 

V kalendári vie určovať dni týždne mesiace, určovať 

a písať dátum, pozná svoj dátum narodenia. 



Príroda 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

52 hodín 

Upevniť učivo ročné obdobia v prírode, rozlíšiť sad, 

záhradu, park, pole. 

Určovať počasie tvoriť záznam o počasí. 

Živá príroda- Zvieratá 

Vie o chove dobytka- pozná kravu,býka, teľa, ovcu, 

barana, jahňa. 

Vie čo je kravín, chliev, maštaľ, ako sa starať o zvieratá, 

aký je úžitok z chovu zvierat, aký je vzťah človeka 

k zvieratám. 

Rastliny: 

Pozná listnaté stromy -  dub, pagaštan. 

Pozná ihličnaté stromy - smrekovec opadavý, jedľu. 

Pozná kry - zlatý dážď, orgoán, šípovú ružu, tuju 

Pozná izbové rastliny -  muškát, fikus, begóniu,  kaktus, 

asparagus a iné. 

Starostlivosť o zdravie 

 

 

 

 

 

11 hodín 

Prehlbuje poznatky o ľudskom tele. 

Pomenovať vnútorné orgány človeka - mozog, srdce, 

pľúca, žalúdok, obličky a pozná ich funkcie. 

Pozná najbežnejšie ochorenia a príznaky najbežnejších 

ochorení. 

Pozná ako ošetriť chorého v rodine. 

Vie praktický ošetriť odreninu, a drobnú reznú ranu. 

Rodina, obec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 hodín 

Doprava, pravidlá cestnej 

premávky 

 

 

 

12 hodín 

Pozná zamestnanie rodičov. 

Vie pomenovaťniktoré zamestnania- ukázať a priradiť 

výrobky k najbežnejším zmestnaniam- predavač, kuchár, 

pekár, vodič, poštový doručovateľ, upratovačka, lekár, 

zdavotná sestra, a iné. 

Pozná mesto, dedinu kde žije.  

Vymenovať významné závody v okolí. 

Vymenovať významné pamiatky  a rieky v okolí.  

 Pozná miestnu vodnú nádrž – rybník vie na čo slúži. 

Pozná dopravu v meste a susedných obciach. 

 

 

Pozná auto, autobus, vlak, električku, trolejbus. 

Cestovať a správať sa v dopravných prostriedkoch. 

Uvoľniť miesto starším osobám. 

Cestovať autom. 

Pozná zvukové a svetelné znamenia, podľa ktorých sa 

usmerňuje pohyb vozidiel. 

10 5 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 



- Pri učive o listnatých a ihličnatých stromoch precvičujeme rozoznávanie už 

prebratých stromov ( breza, lipa, vŕba, topoľ, smrek, borovica) a prehlbujeme 

poznatky o nich.  

- Učitelia oboznamujú žiakov s tými izbovými rastlinami, ktoré sa v škole pestujú.  

- Podľa miestnych podmienok sa žiaci v rámci exkurzie zúčastňujú pozorovania 

práce ľudí v jednotlivých povolaniach.  

- Pozorujú prostredie, kde sa chová dobytok. 

Prevahu  používaných metód tvoria: 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda ) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo 

obrázkovým materiálom) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 Problémový výklad – t.j. myšlienkový dialóg učiteľa so žiakmi. Učiteľ kladie otázky, 

ktoré stimulujú myslenie. 

 Heuristická metóda – žiaci sa aktívne zúčastňujú na objavovaní nových poznatkov. 

 Výskumná metóda - učiteľ  nastolí problémovú úlohu, ktorej vyriešenie si vyžaduje 

objavenie neznámych vedomostí alebo ich aplikáciu. 

 Situačná a inscenačná metódy 

 

Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania prírody a spoločenského diania na 

vychádzkach, v kútiku živej prírody, pri sledovaní a vedení kalendára prírody; jednoduché 

pokusy a praktické činnosti, premietanie diapozitívov.  

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

Uplatňujeme  výchovu žiakov k spolupráci, ktorá sa chápe ako príprava postihnutého žiaka na 

život v spoločnosti a ako prostriedok socializácie žiakovej osobnosti. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

- formou vzťahu vecného učenia k pracovnému vyučovaniu (poznávanie rôznych 

druhov prác dospelých, výrobných postupov, rýchlenie semien v kútiku živej prírody a 

pod.) k telesnej výchove (energizér, vychádzky majú prvky telesnej výchovy - 

chôdza), k matematike (triedenie a porovnávanie sú žiakovi východiskom na 

osvojovanie nových vedomostí počas konkrétnej myšlienkovej činnosti vo vecnom 

učive, aj pri manipulácii s rozličným materiálom, určovanie času, porovnávanie 

časových údajov, orientácia v priestore – určovanie polohy – pojmy ďaleko, blízko, 

vpravo, vľavo), k slovenskému  jazyku a literatúre ( na základe  získaných 

vyjadrovacích zručností    si žiaci osvojujú vedomosti a zručnosti vo vecnom učive, 

opisujú prírodu, zvieratá, rastliny, cestu domov, do mesta apod. )., k výtvarnej 

výchove ( kreslia a maľujú k jednotlivým témam). 

 

V rámci siedmeho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 



- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

-  poznávajú rastliny a živočíchy v regióne, 

- chápu význam lesa pre človeka, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Mediálna výchova 

- Žiaci objavujú prostredníctvom hľadania informácii na internete hodnoty šírené 

médiami. 

 Ochrana života a zdravia 

- Starostlivosti o zdravie cvičením 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach. 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlá správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- Pestujú kvalitné medziľudské vzťahy 

- Učia sa disciplíne a kultivovanému správaniu 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:  
- Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu 

-  Spoznávať faunu a flóru v regióne  

- Zachovávať tradície svojej rodiny  a spoznávať kultúrne pamätihodnosti mesta 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 1: Človek vo sfére peňazí, celková 

kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 

životných potrieb, čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí 

ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia, úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú 

životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. 

 

 

 

Učebné zdroje 

/Vlastiveda pre 4 ročník ŠZŠ/ 

knihy, časopisy, encyklopédie, materiálno-technické a didaktické prostriedky, internet. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 



Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník siedmy 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 



Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s stredným  mentálnym 

postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 6 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Etická výchova pomáha žiakom rozvíjať svoju identitu, poznať svoje silné a slabé stránky, 

zároveň ich učiť pochopiť a akceptovať druhých, vytvárať pozitívne vzťahy a prevziať 

zodpovednosť za seba i za druhých. Vďaka týmto cieľom etická výchova účinne pripravuje 

žiakov na zmysluplný a produktívny život v rodine, na pracovisku i v spoločnosti. 

Etická výchova sa neuspokojuje iba s podávaním informácií o morálnych zásadách, ale 

pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje hodnotovú 

orientáciu žiaka. Podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem, napomáha 

osvojenie si správania, ktoré je s nimi v súlade. 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Etická výchova 

 

1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, 

 - učiť sa obhájiť svoje práva a názory, 

 - učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, 

 - chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny.  

 

Témy a vzdelávací výstup: 

Tematický celok Vzdelávací výstup 

Opakovanie - komunikácia 

1. hodina 

 

Žiak vie: 

Mená všetkých v spoločenstve. 

Podporovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu  

Posilňovať priateľské vzťahy 

I. Objavovanie vlastnej 

jedinečnosti a identity  

5.  hodín 

 

 

Žiak vie: 

Vybrať pozitívny vzor 

Rozoznať pozitívne a negatívne vlastnosti.  

Upevňovať zdravé sebavedomie 

Prijímať seba 

Dať rovnakú šancu aj iným 

Žiak pozná:  

Potrebu vzájomnej úcty a dôležitosť vďačnosti 

Svoje slabé a silne stránky 

II. Byť sám sebou, vedieť 

obhájiť svoje práva a názory    

Žiak vie: 

Presadiť a obhájiť v rôznych situáciách 



5 hodín 

 

 

Opýtať sa prečo, vedieť odmietnuť, vysloviť sťažnosť 

Vysloviť vlastný názor a návrh 

Požiadať o láskavosť 

Ovládať manipulácii           

Čeliť manipulácii a tlaku skupiny 

Žiak pozná: 

Svoje práva 

III. Prosociálnosť ako 

zložka vlastnej identity  

5  hodín 

Žiak vie: 

Odpúšťať a požiadať o odpustenie. 

Rešpektovať všetkých ľudí 

Správať 

Preberať zodpovednosť 

Žiak pozná: 

Nezávislosť a rešpektovanie 

Úlohy v rodine, v žiackom kolektíve, v záujmových 

skupinách. 

IV. Etické aspekty vzťahu k 

vlastnej rodine 

5.  hodín 

Žiak vie: 

Byť empatický 

Otvorene a citlivo komunikovať 

 Asertívne sa správať 

Uplatňovať sociálne zručností 

Rešpektovať rodinné pravidlá   

Žiak pozná: 

Vlastnú rodinu  

Funkcie členov rodiny 

Generačné rozdiely 

Práva a povinnosti v rodine 

V. Etické aspekty integrovania 

sexuálnej zrelosti do kontextu 

osobnosti 

9  hodín 

Žiak vie: 

Kto je ozajstný priateľ 

Prekonať predsudky o pohlaviach 

Rozozná  -priateľstvo a lásku 

Kritéria výberu partnera  

Uvedomovať  si riziká spojené s predčasným sexuálnym 

životom  

Pochopiť nástrahy 

Byť zodpovedný 

Žiak pozná: 

Rozdiely sú medzi chlapcami a dievčatami  

Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami 

Kritéria výberu partnera 

Počatie a prenatálny život ľudského plodu  

VI. Vzťah k starým, chorým 

a k osobám so špecifickými 

Žiak vie: 

Rozvíjať pocit dôvery, empatie, ohľaduplnosti 



potrebami    

5 hodín 

a spolucítenia s postihnutými   

Chápať potreby chorých ľudí 

Pomáhať iným 

Vytvárať úctu k iným  ľuďom 

Zodpovednosť 

Žiak pozná: 

Situáciu chorých, starých a zdravotne postihnutých 

 

35 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

- Učíme žiakov uvedomovať si hodnoty rodiny, vedieť vyjadriť, čo sa im na ich rodine 

najviac páči, čo by mohli urobiť pre lepšie vzťahy v rodine, 

- uvedomovaniu si svojej sexuálnej identity, chápaniu hodnoty priateľstva a lásky, 

- odmietnuť neprijateľnú iniciatívu iných k sexuálnemu zneužitiu. 

 

Prevahu  používaných metód tvoria: 

 slovné metódy (dialóg, diskusia, rozprávanie, rozhovor) 

 zážitkové (skúsenostné) metódy (hra, dramatizácia, hranie roly)  

 učenie posilňovaním žiaduceho správania 

 učenie disciplinovaním (zákaz, trest, obmedzenie) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s pracovným listom, alebo obrázkovým 

materiálom) 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 situačná a inscenačná metóda  

 

Ako základná organizačná forma sa využíva sedenie v kruhu, práca v skupinách, vo 

dvojiciach, samostatná práca.  

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Prostredníctvom afektívnych cieľov v jednotlivých predmetoch sa obsah etickej výchovy 

prelína celým výchovno – vzdelávacím procesom. 

 

V rámci siedmeho  ročníka sú začlenené aj nadpredmetové vzťahy: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Rozvíja sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu, 

- poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život, 

- spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu,  

- chápu vzťahy v rodine, 

- chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom, 

- zdravé sebavedomie, 

- pravidla správnej komunikácie. 

 Environmentálna výchova 

- Pomáha uvedomiť si jedinečnosť života  na Zemi. 

 Multikultúrna výchova 

- Učia sa rozvíjať medziľudskú toleranciu,  



- poznávajú históriu, zvyky , tradície iných kultúr 

- učiť sa zodpovednosti. 

 Ochrana života a zdravia 

- Formuje žiakov k ochrane svojho zdravia cvičením, pohybom na čerstvom 

vzduchu  

- správnou životosprávou, 

- zodpovednosť za vlastné zdravie, 

- pomáha pri bezpečnosti a opatrnosti pri hrách, 

- pomoc slabším, starším a úcta k ním 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:  
- Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu 

-  Spoznávať faunu a flóru v regióne  

- Zachovávať tradície svojej rodiny  a spoznávať kultúrne pamätihodnosti mesta 

 

Učebné zdroje: 

Pracovné listy / PaedDr. Ivanová, PhDr. Kopinová, Mgr. Lišková: Etická výchova pre I., II., 

III. ročník ZŠ/, knihy, encyklopédie, časopisy, filmy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Matematika 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník siedmy 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet matematika poskytuje žiakovi svojim obsahom základné matematické vedomosti, 

zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na 

svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný 

na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného prístupu pôsobili na pozitívny 

kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka. 

Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo 

vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom živote. 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Matematika 

 

3 0 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Utvrdiť počtové výkony sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez  

       základ,utvrdiť súvislosti medzi sčítaním a odčítaním, 

- Vedieť vymenovať stúpajúci a klesajúci číselný rad a doplniť čísla v číselnom rade,  

- Pri písaní čísl rozvíjať vytrvalosť a húževnatosť, 

- vedieť  rozlíšiť geometrické tvary trojuholník, štvorec, obdlžnik, kruh, 

- vedieť určovať čas na polhodiny.   

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 



Opakovanie a utrdenie učiva 

 

 

 

 hodín 

Žiak vie: 

Sčítať a odčítať v obore do 20 s prechodom cez základ 

Prirodzené čísla v obore do 

100 

 

 

 hodín 

Žiak vie: 

Ovláda numeráciu do 100. 

Počíať po desiatkách do 100, ovláda číselný rad do 100. 

Čítať a písať čísla do 100 

Sčítať a odčítať násobky čísla 10. 

Manipulacia s peniazmi 

 

 

    hodín 

Počítať s mincami 1 €, 2 €. 

Počítať s bankovkami 5 €, 10 €, 20 €, 50 €. 

Počítať s kalkulačkou. 

 

Čas, dĺžka, polovica a štvrtina 

    

 

   hodín 

Určiť čas na pol hodiny. 

Rysovať čiary a merať v centimetroch. 

Pozná dlžkové miery1 m,1 cm, a meradlá. 

Vie zapísať a chápe pojem polovia a štvrtina.  

Rovinné útvary 

7  hodín 

Rysovať, kresliť geometrické tvary ( trojuholník, štvorec, 

obdĺžnik, kruh). 

Pozná geometrické teleso - kocku. 

105 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

- Matematické vedomosti a zručnosti sa budujú podľa individuálnych schopností žiaka, 

systematicky sa uplatňuje zásada názornosti.  

- Žiakov učíme využívať svoje matematické poznatky pri riešení praktických úloh. 

Prevahu  používaných metód tvoria: 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda ) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo 

obrázkovým materiálom) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 Problémový výklad – t.j. myšlienkový dialóg učiteľa so žiakmi. Učiteľ kladie otázky, 

ktoré stimulujú myslenie. 

 Heuristická metóda – žiaci sa aktívne zúčastňujú na objavovaní nových poznatkov. 

 Výskumná metóda - učiteľ  nastolí problémovú úlohu, ktorej vyriešenie si vyžaduje 

objavenie neznámych vedomostí alebo ich aplikáciu. 

 Situačná a inscenačná metódy 

 

Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché počtové výkony sčítania,odčítania v obore do 100.  

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 



Uplatňujeme  výchovu žiakov k spolupráci, ktorá sa chápe ako príprava postihnutého žiaka na 

život v spoločnosti a ako prostriedok socializácie žiakovej osobnosti. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

- formou IKT (výučbové programy) 

- formou vzťahu matematiky k pracovnému vyučovaniu (modelovanie a pod.), telesnej 

výchove (energizér) 

-  základné matematické vedomosti a zručnosti žiak aplikuje takmer vo všetkých vyučovacích 

predmetoch. Prvky numerického počítania  sa premietajú do vecného učenia, hudobnej 

a telesnej výchovy, priestorová predstavivosť má uplatnenie napr. vo výtvarnej výchove 

 

V rámci siedmeho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

- poznávajú chránené rastliny  v regióne 

- chápu dôležitosť ochrany prírody 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa správnemu držaniu tela pri rôznych činnostiach. 

- Učia sa opatrnosti a bezpečnosti pri hrách. 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlá správnej komunikácie 

- Spoznávajú sa s novým triedným kolektívom 

- Učia sa presnosti, samostatnosti,usilovnosi, sebadôvere, sebaúcte 

- Rozvíjajú vôľu a charakter 

- Učia sa úcte k spolužiakom, priateľstvu,dôslednosti pracovitosti 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti – téma 2: Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí, celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích 

procesov osobných financiách, čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné 

finančné rozhodnutia, úroveň 1: Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. 

                                                           -téma 1: Človek vo sfére peňazí, celková 

kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 

životných potrieb, čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne, úroveň 1: 

Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v 

domácnosti 

 

Učebné zdroje 



Pracovné listy/  autor -PaedDr. Janka Rýglová, Matematika pre 3. a  4. ročník špeciálnych 

základných škôl 1. časť/, knihy, časopisy, výučbové programy / Méďa ráta1, Detský kútik 2 – 

pexeso/. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Informatická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník siedmy 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s ľahkým mentálnym 

postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet informatická výchova má dôležité postavenie aj vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov.  

Cieľom informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a 

techník pri práci s počítačom. Žiaci si prostredníctvom práce s jednoduchými edukačnými 

počítačovými programami určenými pre výchovu, vzdelávanie a alternatívnu komunikáciu 

osvojujú obsluhu počítača na elementárnej užívateľskej úrovni primerane k ich individuálnym 

schopnostiam. Získané zručnosti im v praktickom živote uľahčia spôsob komunikácie. Tieto 

zručnosti žiaci upevňujú v medzipredmetových vzťahoch pri práci so špeciálnymi 

edukačnými programami, ktoré sú ľahko ovládateľné – jednou alebo dvoma klávesami, môžu 

ich používať aj žiaci s narušenou motorikou rúk. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Informatická 

výchova 

 

1 0 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 



- oboznámiť sa s počítačom, monitorom, myšou, klávesnicou,  

- vedieť zapnúť/ vypnúť počítač samostatne alebo s pomocou,  

- vedieť pracovať s myšou a klávesnicou samostatne alebo s pomocou,  

- oboznámiť sa s jednoduchým edukačným programom a hrou.  

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

 

Oboznámenie sa s počítačom 

 

 

 

4 hodiny 

Žiak vie: 

Zapnúť, vypnúť počítač. 

Pomenovať z akých základných častí sa skladá počítačová 

zostava (PC, monitor, klávesnica, myš). 

Ovládať  myš. 

Ovládanie klávesnice, práca 

v textovom editore 

 

10 hodín 

Použiť klávesnicu na písanie textu. 

Použiť textový dokument, slová, vety, čiarky bodky. 

Dopĺňanie textu o obrázok. 

 

Práca v grafickom editore 

 

 

14 hodín 

Pracovať s programom Skicár, využiť nástroje ceruza, 

výplň. 

Pracovať v omaľovankach. 

 

Edukačné programy 

 

7 hodiny 

Spustiť hru ovládanou myšou, klávesnicou. 

Pravidlá hry. 

 

35 hodín 

 

Poznámka:  

0,5 hodiny voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

- Podľa individuálnych možností jednotlivých žiakov používame programy, ktoré 

sú ľahko ovládateľné.  

- Napríklad edukačné programy: Altík, Altíkove úlohy, Brepta, Méďa – farby a 

tvary, Méďa a obrázky, Méďa počíta, Pasívne sledovanie – klikaj a sleduj, Catch 

me – program určený na nácvik ovládania štandardnej i alternatívnej počítačovej 

myši; Cirkus šaška Tomáša a iné.  

- Žiaci pracujú s pomocou učiteľa s ohľadom na ich stupeň postihnutia. 

Prevahu  používaných metód tvoria 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (vysvetľovanie, rozprávanie, opis ) 

 metódy samostatnej práce (práca s informačnými zdrojmi  a IKT technikou) 



 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. Z hľadiska 

realizačných foriem využívať hodiny v počítačovej učebni a v učebni s interaktívnou tabuľou.    

 

Medzipredmetové vzťahy: 

- formou vzťahu informatickej výchovy k slovenskému jazyku, matematike, etickej výchove  

 

V rámci siedmeho ročníka sú začlenené aj nadpredmetové vzťahy 

 osobnostný a sociálny rozvoj 

-  podporovať u žiakov schopnosť uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov 

-  žiak má získavať a upevňovať kvalitné medziľudské vzťahy, potrebné pre osobný    

   a sociálny život a spoluprácu 

 environmentálna výchova 

- schopnosť žiaka hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím 

 dopravná výchova 

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 

záväznými právnymi predpismi 

- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov, cyklistov 

 mediálna výchova 

- rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá umožní žiakom osvojiť si  stratégie  

kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi  médií, využívať médiá a ich 

produkty  

 

 multikultúrna výchova 

- žiaci sú schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúry vo svojom okolí.  

- výchovna a vzdelávanie je zamerané rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho 

správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. 

  

Učebné zdroje: 

Salanci: Tvorivá informatika. Prvý zošit s obrázkami + CD. 

Blaho, Salanci: Tvorivá informatika. Prvý zošit o práci s textom + CD. 

Kalaš, Winczer: Informatika okolo nás. 

Tvorivá informatika. Druhý zošit s internetom. 

Učebný softwer, počítačové hry, internet 

Vydavateľstvo Príroda: Ako na počítač ľahko a rýchlo, 2004 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Pracovné vyučovanie 

Časový rozsah výučby 5  hodín týždenne, spolu 175 vyučovacích 

hodín  

Ročník siedmy 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s mentálnym 

postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, vytvárania 

sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho osobnosti a z 

hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. 

Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných a hygienických 

návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a pracovných zručností a 

návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností je dôležitým činiteľom 

predprofesionálnej prípravy. 

Obsah pracovného vyučovania je členený na jednotlivé zložky. 

Sebaobslužné činnosti – žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a 

zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Práce v domácnosti – žiaci si osvojujú základné pracovných návyky v domácnosti, zručností 

potrebné pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou tejto zložky je aj šitie. Žiaci 

nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných prác. Súčasťou zložky sú aj 



práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti o potravinách, a ako udržiavať poriadok a 

hygienu v kuchyni. Žiaci nadobúdajú zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál. 

Práce v dielni – žiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich v 

praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

Aktivity sú zamerané na práce s drobným materiálom a papierom, montážne a demontážne 

práce. Súčasťou tejto zložky aj práca s drevom. 

Pestovateľské práce – žiaci sa učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny, nadobúdajú 

základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Pracovné 

vyučovanie 

 

4,5 0,5 5 

 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

-  Vedieť sa orientovať v širšom okolí školy, 

-  rozlišovať charakteristické znaky ročných období, 

-  vedieť určiť pojmy v priestore a orientovať sa podľa nich, 

-  vedieť rozlišovať domáce zvieratá a poznať z nih úžitok, 

-  poznať dopravné prostriedky a základné pravodla cestnej premávky pre chodcov, 

-  poznať niektoré druhy zamestnaní. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Sebaobslužné činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 hodín 

Žiak vie: 

Vykonávať činnosti, postupy potrebné pri osobnej hygiene 

a hygienických návykoch a sebaobslužných činnostiach 

osvojených v predchádzajúcom ročníku. 

Samostatne  umývať ruky, tvár, sprchovať celé telo, čistiť 

zuby. 

Používať príbor a riad  pri stolovaní podľa pokynov. 

Samostatne ukladať sa obliekať a vyzliekať, ukladaať 

odevy a obuv na určené miesto, používať vreckovky 

upraviť účes. 

Práce v domácnosti 

 

 

 

 

 

Upratovať, utierať prach z nábytku, zametať a umývať 

podlahu.  

Ustlať posteľ, skladať pyžamo. 

Prať a sušiťspodnú bielizeň a vreckovky. 

Obsluhovať žehličku a pracovať bezpečne s elektrickým 

spotrebičom. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 hodín 

Žehliť vreckovky. 

Krájať chlieb ručným krájačom, a nožom. 

Natrieť chlieb, sendvič, vianočku maslom, džemom, 

medom, nátierkou, paštetou. 

Krájať a servírovať zeleninu. 

Pripraviť a variť čaj, mlieko, kakao, bielu kávu. 

Uvariť vajíčko natvrdo a namäkko. 

Pripraviť nátierku, obložené chlebíky. 

Variť polievku a zemiaky. 

Prišiť gombíky, patentky, háčik. 

Ošetriť rany – odreninu, reznú ranu, popáleninu. 

Práce v dielni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

134 hodín 

Práce s drobným materiálom: 

Zdokonaľovať praktické činnosti s náročnejšími úlohami. 

Zaväzovať mašle. Prepichovať prírodniny a iné predmety, 

navliekať niť. 

Vyrobiť náhrdelník, náramok, mozaiky a koláže 

z rozličných materialov. 

Vytvoriť zvieratká z plodov. 

Práca s papierom a kartónom: 

Vystrihnúť z papiera podľa predkreslenej línie. 

Obkresliť šablóny a vystrihovať tvary. 

Vystrihovať ozdoby, skladačky, pásové vystrihovačky 

vyrobiť záložku. 

Vyrobiť mozaiku z farebného papiera. 

Práca s textilom 

Navliekať niť do ihly, urobiť uzlík. Prišiť gombík na 

textil.  

Strihať textil na koláž. 

Vytvoriť koláž z rozličného materialu. 

Ovládať jednoduchý steh. 

Práca s drevom. 

Upraviť drevo povrchovou úpravov- lakovaním. 

Zatlĺať a vyťahovať klince. 

Stlĺať a zlepovať rôzny material. 

Vŕtať diery do dreva pomocou vrtákov. 

Spájať drevo skrutkami a pracovať so skrutkovačom. 

Bezpečne pracovať s náradím.  

Je poučený o bezpečnosti pri práci. 

Ovláda montážne a demontážne práce. 

Zostavovať modely z konštrukčnej stavebnice spájaním a 

skrutkovaním. 

Rozoberať modely vytvorené spájaním a skrutkovaním. 

Skladať puzzle a mozaiky. 

Zostavovať modely podľa predlohy.  



Pestovateľské práce 

 

 

 

 

9 hodín 

Ošetrovať  izbové rastliny. 

Rýľovať, hrabať a upravovať hriadku. 

Siať a sadiť zeleinu podľa miestných podmienok.. 

Plieť záhony, prihnojovať a zavlažovať. 

Pestovať trvalky a starať sa o ne. 

Zbierať úrodu a uskladniť ju na zimu. 

175 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

- Nakoľko sú veľké rozdiely v úrovni rozvoja motoriky žiakov, vyučujúci to 

zohľadňuje pri výbere úloh v jednotlivých činnostiach.  

- Ustavične opakujeme názvy pracovných nástrojov a učíme žiakov poznať ich 

funkciu.  

- V praktických činnostiach oboznamujeme žiakov s vlastnosťami dreva a 

porovnávame ich s vlastnosťami papiera, kartónu a látky 

Prevahu  používaných metód tvoria: 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda ) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s knihou, pracovným listom, alebo 

obrázkovým materiálom) 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 Problémový výklad – t.j. myšlienkový dialóg učiteľa so žiakmi. Učiteľ kladie otázky, 

ktoré stimulujú myslenie. 

 Heuristická metóda – žiaci sa aktívne zúčastňujú na objavovaní nových poznatkov. 

 Výskumná metóda - učiteľ  nastolí problémovú úlohu, ktorej vyriešenie si vyžaduje 

objavenie neznámych vedomostí alebo ich aplikáciu. 

 Situačná a inscenačná metódy 

 

Hlavným zdrojom poznania sú práce v domácnosti a práce v dielni.  

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

Uplatňujeme  výchovu žiakov k spolupráci, ktorá sa chápe ako príprava postihnutého žiaka na 

život v spoločnosti a ako prostriedok socializácie žiakovej osobnosti. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

- formou vzťahu pracovného vyučovania k k matematike (triedenie a porovnávanie sú 

žiakovi východiskom na osvojovanie nových vedomostí počas konkrétnej 

myšlienkovej činnosti vo vecnom učive, aj pri manipulácii s rozličným materiálom, 

určovanie času, porovnávanie časových údajov, orientácia v priestore – určovanie 

polohy – pojmy ďaleko, blízko, vpravo, vľavo), k telesnej výchove (energizér, 

vychádzky majú prvky telesnej výchovy - chôdza), k matematike (triedenie 

a porovnávanie sú žiakovi východiskom na osvojovanie nových vedomostí počas 

konkrétnej myšlienkovej činnosti vo vecnom učive, aj pri manipulácii s rozličným 

materiálom, určovanie času, porovnávanie časových údajov, orientácia v priestore – 



určovanie polohy – pojmy ďaleko, blízko, vpravo, vľavo), k slovenskému  jazyku 

a literatúre ( na základe  získaných vyjadrovacích zručností    si žiaci osvojujú 

vedomosti a zručnosti vo vecnom učive, opisujú prírodu, zvieratá, rastliny, cestu 

domov, do mesta apod. ).,  

 

V rámci siedmeho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

-  poznávajú rastliny a živočíchy v regióne, 

- chápu význam lesa pre človeka, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Ochrana života a zdravia 

- Poznávajú významné budovy a ich účel /zdravotnícke stredisko, lekáreň..../ 

- Učia sa správaniu sa na komunikáciách, v dopravných prostriedkoch. 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlá správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom. 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti -téma 1: Človek vo sfére peňazí, celková 

kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 

životných potrieb, čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí 

ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia, úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú 

životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti,  

čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne, úroveň 1: Uviesť príklady 

hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v domácnosti. 

                                                                               

Učebné zdroje: 

Detské časopisy, ilustrácie, predlohy, modely. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Svet práce 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 35 vyučovacích 

hodín  

Ročník siedmy 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 



Cieľom predmetu je oboznámiť žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia so 

svetom práce, rôznymi povolaniami, naučiť ich elementárnej orientácii v povolaniach ľudí, 

s ktorými sa dostanú do bezprostredného styku vo svojom živote. Učíme ich vážiť si prácu 

každého človeka. Tieto informácie poskytujeme žiakovi cez konkrétne, praktické ukážky 

práce. Preto sú súčasťou vyučovania tohto predmetu vychádzky a exkurzie, pri ktorých žiaci 

získavajú konkrétne poznatky z rôznych odborov pracovných povolaní a to najmä  v oblasti 

obchodu a spoločného stravovania. 
 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Vecné učenie 

 

0,5 0,5 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Získať základné informácie o povolaniach v najbližšom okolí, 

- oboznámiť sa s charakteristikou práce, pracovnými podmienkami a uplatnením 

v jednotlivých povolaniach na elementárnej úrovni, primeranej k chápaniu 

žiakov, 

- naučiť žiakov vážiť si prácu iných ľudí. 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 
Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Povolania v oblasti obchodu 

a spoločného stravovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie: 

Navštíviť obchod v blízkom okolí a pozorovať prácu 

zamestnancov obchodu. 

Rozlíšiť malometrážne predajne od supermarketu 

a hypermarketu. 

Vymenovať základné povolania v oblasti obchodu: 

predavač, pokladník, skladník, vedúci predajne a aranžér 

výkladov. 

Navštíviť školskú jedáleň a pozorovať prácu kuchárky 

a pomocného personálu a porovnať ich. 

Navštíviť  bufet , cukráreň  a reštauráciu. 

Základné informácie o tomto povolaní a vie ich porovnať. 

35 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 

Prevahu používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda viacnásobného opakovania informácii, metóda 

nadmerného zvýraznenia informácie, metóda nadmerného zvýraznenia informácie 

inštrukčnými médiami, metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda optimálneho kódovania, metóda intenzívnej spätnej väzby, metóda 

algoritmizácie obsahu vzdelávania, metóda pozitívneho posilňovania, metóda 

individuálneho prístupu 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 



 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie) 

 slovné metódy ( rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor) 

 metódy samostatnej práce (samostatná práca s obrázkovým materiálom) 

 situačné metódy 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na vychádzky a exkurzie. 

Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché pozorovania povolaní a spoločenského diania na 

vychádzkach. V každom povolaní žiakom približujeme na elementárnej úrovni štyri 

charakteristické znaky : pracovnú ( ako pracuje), pracovné prostredie ( kde pracuje), pracovné 

prostriedky ( s čím pracuje) a pracovné ciele, objekty ( čo je cieľom práce , o čo sa stará). 

Smažíme sa , aby žiaci si osvojili vedomosti v oblasti sveta práce , ktoré dokážu využiť 

v osobnom živote. Pripravujeme ich v praktickom živote na integráciu do spoločnosti 

s ohľadom na ich mentálnu úroveň. 

 
Medzipredmetové vzťahy: 

- formou vzťahu svetu práce k vecnému učeniu (poznávanie rôznych druhov prác 

dospelých, výrobných postupov, ) k telesnej výchove (energizér, vychádzky majú 

prvky telesnej výchovy - chôdza), k slovenskému  jazyku a literatúre ( na základe  

získaných vyjadrovacích zručností    si žiaci osvojujú vedomosti a zručnosti vo svete 

práce, (opisujú a porovnávajú jednotlivé povolania. ) 

 

V rámci siedmeho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

- Učia sa bezpečne správať na ceste 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

o Učia sa pravidlá správnej komunikácie 

o Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

o Učia sa pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

o Učia sa rozvíjať vôľu a charakter 

o Učia sa cieľavedomosti, samostatnosti, sebapoznávaniu  

o Učia sa spolužitiu v triednom kolektíve 

o Učia  sa disciplíne a kultivovanému  správaniu 

o Učia sa pracovitosti a vytrvalosti 

o Učia sa rešpektovať názor iného človeka 

 

V súlade s plnením Národného štandardu finančnej gramotnosti sa u žiakov rozvíjajú 

kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti -téma 1: Človek vo sfére peňazí, celková 



kompetencia: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 

životných potrieb, čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí 

ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia, úroveň 2: Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. 

Pomenovať základné charakteristiky bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom. Chápať postoj k 

životu ako zodpovednosť za seba a svojich blízkych. Uvedomiť si postavenie úspešných 

jednotlivcov a vymenovať príklady. 

 

Učebné zdroje 

Ústredie práce, sociálnych  vecí a rodiny : Výučbový program – DVD  SVET PRÁCE  ,knihy, 

encyklopédie, časopisy, výučbové programy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 70 vyučovacích 

hodín  

Ročník siedmy 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 



mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Predmet výtvarná výchova má vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím nezastupiteľné 

miesto. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s mentálnym postihnutím rozvíjať 

grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa 

rozvíjajú aj komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna 

forma komunikácie. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Výtvarná výchova 

 

1 1 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Spresňovať, rozvíjať a obohacovať získané zručnosti v základných výtvarných technikách, 

- pestovať vkus a zmysel pre farebnosť, 

- rozvíjať obrazotvornosť, fantáziu a spontánny prejav žiaka, 

- zdokonaľovať schopnosť kresby postavy a uplatňovať ju v kompozícii tematických prác, 

- rozvíjať predstavivosť a tvorivosť pri výtvarnom vyjadrení figúr zo známych rozprávok 

 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Kresba 

 

 

 

 

 

 

34 hodín 

Žiak vie: 

Zmenšovať alebo zväčšovať zvolený tvar. 

Kresliť ľudskú postavu. 

Rozlíšiť a znázorniť mužskú, ženskú a detskú postavu. 

Zobraziť ľudskú a zvieraciu figúru zo známej rozprávky. 

Vie dotvoriť pozadie kolážou, kombináciou výtvarným 

techník. 

Používať výtvarný materiál: ceruza, rudka, fixka, suchý 

pastel, voskový pastel) 

Vyjadrovať kresbovo a farebne tvary aj farebne výrazných 

predmetov ( detské hračky) 

Maľba 

 

 

Žiak sa naučí: 

Zachytiť realitu pozorovaním predmetov, prírodnín 

a živočíchov. 



 

 

 

 

26 hodín 

Zachytiť proporcionality jednotlivých častí k celku 

zobrazovaním dopravných prostriedkov, domov. 

Žiak vie: 

Využívať kontrast teplých a studených farieb pri 

zobrazovaní prírodnín a predmetov dennej potreby. 

Dotvárať pozadie mozaiky alebo koláže maľbou. 

Používať akvarelové farby, tempery, štetec, drievko, suchý 

a mastný pastel. 

Modelovanie 

 

 

 

 

10  hodín 

Žiak vie: 

Modelovať plastelínou, hlinou, moduritom. 

Poznávať základné vlastnosti modelovacích materiálov 

stláčaním, miesením, vaľkaním, vyťahovaním. 

Vytvárať modely jednoduchého tvaru, napr. rozličné 

nádoby, ľudské a zvieracie figúry. 

70 hodín  

Poznámka:  

1 hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

- v procese vyučovania výtvarnej výchovy neustále berieme do úvahy stupeň 

postihnutia žiaka s prihliadnutím na jeho individuálne možnosti 

-  pri téme ,,Čo sa mi páči, čo mám rád, čo rád kreslím “ ako námet poslúžia 

hračky, zvieratká, ľudia, domy, kvety, stromy, autá 

- žiak si vyberie jeden námet a ten nakreslí ako najmenší, potom zväčšuje tento 

námet ešte 2 krát ( malý – väčší – najväčší ) alebo uplatňujeme obrátený postup ( 

veľký – menší – najmenší ) 

-  ľudskú postavu môžeme tvoriť technikou koláže strihaním, vytrhávaním 

a nalepovaním,  alebo kreslením a maľovaním využívajúc celú plochu papiera 

- pri maľbe suchým pastelom je vhodné používať papiere s drsnejším povrchom 

 

Metódy: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, dialóg o ilustrácii a umeleckom diele, opis, 

vysvetľovanie, rozhovor, beseda ) 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi) 

 metódy samostatnej práce a individuálneho prístupu pri samostatnej práci 

 emocionálne pozorovanie 

 hra s farbou ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi – 

experimentovanie a samostatnú činnosť. Zaraďujeme prvky arteterapie. 



Na základe priameho pozorovania predmetov dennej potreby a pozorovania prírodnín, 

vedieme žiakov k zachyteniu reality a k jej výtvarnému stvárneniu. Pri voľbe námetov 

vychádzame zo sveta blízkeho žiakom, z ich priamych zážitkov a skúseností. Realizujeme 

návštevy výstav výtvarných prác detí. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Výchovno – vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú s cieľmi 

a činnosťami iných vyučovacích predmetov a to najmä s predmetmi slovenský jazyk, hudobná 

výchova, telesná výchova, pracovné vyučovanie, rozvíjanie grafomotorických zručností 

a rozvíjanie komunikačných schopností. 

 

V rámci siedmeho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

-  poznávajú rastliny a živočíchy v regióne, 

- učia sa správať k prírode ako k vlastnému telu 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- Pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Multikultúrna výchova 

- Poznávajú zvyky, tradície iných kultúr 

- učia sa rozvoju medziľudskej tolerancie 

 Ochrana života a zdravia 

- Učia sa cvičiť a pohybovať na čerstvom vzduchu 

- učia sa bezpečnosti a opatrnosti pri práci i pri hre 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlá správnej komunikácie 

- chápu vzťahy v rodine 

- chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- rešpektujú názor iného človeka 

- učia sa kolektívnosti a dôslednosti 

- učia sa presnosti, správnosti a vytrvalosti pri práci 

- učia sa využiť rozprávkový text pri rozlíšení dobra a zla  

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:  
- Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu 

-  Spoznávať faunu a flóru v regióne  

- Zachovávať tradície svojej rodiny  

 

 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 



Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 



Názov predmetu 

 

Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 2 hodiny  týždenne, spolu 70  vyučovacích 

hodín  

Ročník siedmy 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov s ľahkým mentálnym 

postihnutím 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu: 

Hudobná výchova ako jeden z esteticko-výchovných predmetov je neoddeliteľnou súčasťou 

výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu nielen v 

hudbe, ale aj v iných druhoch umenia. 

Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich 

každodenného života.  

Hudobná výchova prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností žiakov. 

Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové vnímanie a 

obohacuje citový život žiakov. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Hudobná výchova 

 

 

1 1 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Viesť žiakov k uvoľnenému, plynulému spevu, k ľahkému tvoreniu tónu, 

-  rozvájať zmysel pre rytmus, 

-  uvoľňovať telesno-pohybovú a spevácku motoriku  

-  rozvíjať sluchové vnímanie pri počúvaní skladieb, 

- oboznámiť žiakov s hudobnými nástrojmi. 

 

 

Témy a vzdelávací výstup: 

 

Tematický celok Vzdelávací výstup 

 

Rozvíjanie vnímania zvukov, 

prvky muzikoterapie 

Žiak vie:  

Znázorňovať (hlboký – vysoký tón), napodobniť zvuky- 



 

8 hodín 

imitovať kukučku, žabu, idúci vlak, autobus, tikot hodín 

s obmenami hlasitosti, Na dirigenta, Pieseň na dvoch 

tónoch, Kto má dobrý sluch, Hádaj, na čom sa vezieme, 

Veľká Pardubická, Na  huslistu 

 

 

Počúvanie širšieho repertoáru 

reprodukovanej hudby – 

piesne, skladby 

 

 

 

 

 

11 hodín 

Počúvať hudobné skladby, piesne (napr. uspávanka, 

pochod). 

Peter Nagy a deti-Žirafa, Prečo krava nenosí kravatu, 

goralské piesne, folklórny súbor Magura-piesne, tance, 

Zem spí - J. Matuška, inštrumentálne skladby- A vy páni 

muzikanti, Zahrajce, hudaci, Jano, Jano zlá rada 

Dobre sa ten bača má, Morena – Alojz Čobej, Husľové 

variácie, Ružičky – Mikuláš Schneider Trnavský, 

Johannes Brahms – uspávanka /lullaby/ Celine Dion 

/lullaby/, Cigánsky barón 

 

 

Osvojovanie piesní, 

rečňovaniek, vyčítaniek, 

popevkov  

 

 

 

 

 

 

45 hodín 

Detské rečňovanky, vyčítanky,  popevky, piesne o prírode, 

o zvieratách. ,Ententiky  dva špendlíky, Aká fuka, funda, 

Náš malý pes  Bobi, 

Interpretovať piesne - Pod  horou, pod horou, A ja som 

z Oravy,  Červený kacheľ, Istý pánko Kolumbus, Kázala 

mi  mati, Zelená sa bučina, Kysuca, Kysuca, Pá a Pi, 

Vretienko mi padá, Sláviček, Vyletela prepelička z prosa, 

Dínom, Dánom, Sniežik sa nám chumelí, Vítaj nám, 

stromček náš, Vianočná koleda, Fúkaj, fúkaj fujavica, 

Prídi,  Janík premilený, Močila konope, Išli tri panenky 

z Turca, Mandarinka Darinka , Kukurička  strapatá, 

Zelená sa bučina, Včielka Maja, Dievča, dievča čože to 

máš, Joj mamo, V richtárovej studni, Od Prešova dražka 

nová, Bola raz malá hviezdička, Hela, Hela, Helička, Me 

tut na kamav, Limbora, limbora, Ej, padá, padá rosička, Z 

Východnej dievčatá, Na kráľovej holi, Pod horou ovos 

drobný, Cigánsky barón som ja,  

 

Hudobno – pohybové hry 

 

6 hodín 

Interpretovať hudobno-pohybové hry – Stoličky – hra, 

Macarena –tanec, Šijeme vrecia, šijeme, O kolembabu, 

Hoja Ďuňďa, hoja, Štvorkročka 

 

70 hodín  

 

Stratégie vyučovania: 



- Učíme žiakov tvoriť ľahký tón, hospodárne dýchať, zreteľne vyslovovať a čisto 

intonovať.  

- V hudobných činnostiach vychádzame z individuálnych schopností žiakov.  

- V skladbách na počúvanie učíme žiakov rozoznávať zvuk klavíra, huslí.  

- Ľudové hudobno-pohybové hry žiaci nacvičujú v súlade so základným 

charakterom hudby, nejde o presný nácvik ľudových tancov.  

- Výber piesní na spev a piesní na počúvanie možno doplniť regionálnou hudbou 

alebo hudbou podľa výberu učiteľa. 

Prevahu  používaných metód tvoria: 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (rozprávanie, vysvetľovanie, riadený rozhovor) 

 metóda imitačná – napodobňovanie podľa počutia   

 praktické metódy v podobe hudobných činností 

 metóda sprostredkovania hudobných poznatkov a hudby učiteľom a v interakcii učiteľ 

a žiak 

 hra ako metóda 

 metódy demonštračné (demonštrácia akustického záznamu) 

 metódy opakovania a precvičovania vedomostí 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu a individuálnu prácu so žiakmi. 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

 

- formou IKT (výučbové programy) 

- formou vzťahu hudobnej výchovy k pracovnému vyučovaniu (poznávanie rôznych 

druhov prác dospelých, výrobných postupov) k telesnej výchove (energizér, 

vychádzky majú prvky telesnej výchovy - chôdza), k matematike (triedenie 

a porovnávanie sú žiakovi východiskom na osvojovanie nových vedomostí počas 

konkrétnej myšlienkovej činnosti v hudobnej výchove, určovanie času, porovnávanie 

časových údajov, orientácia v priestore – určovanie polohy – pojmy ďaleko, blízko, 

vpravo, vľavo), k slovenskému  jazyku a literatúre ( na základe  získaných 

vyjadrovacích zručností    si žiaci osvojujú vedomosti a zručnosti v hudobnej výchove, 

opisujú prírodu, zvieratá, rastliny, cestu domov, do mesta apod. )., k výtvarnej 

výchove ( kreslia a maľujú k jednotlivým témam). 

 

 

V rámci siedmeho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  

- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

- chápu význam lesa pre človeka, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

- chápu zvieratá ako priateľov človeka 

 Dopravná výchova 

- Pomáha pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 



- formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Mediálna výchova 

- Žiaci objavujú prostredníctvom hľadania informácii na internete hodnoty šírené 

médiami. 

 Ochrana života a zdravia 

- Poznávajú významné budovy a ich účel /zdravotnícke stredisko, lekáreň..../ 

- Učia sa správaniu sa na komunikáciách, v dopravných prostriedkoch. 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa pravidlá správnej komunikácie 

- Chápu vzťahy v rodine 

- Chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:  
- Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu 

-  Spoznávať faunu a flóru v regióne  

- Zachovávať tradície svojej rodiny  a spoznávať kultúrne pamätihodnosti mesta 

 

Učebné zdroje: 

Hudobný materiál, DVD, výučbové programy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu 

 

Telesná výchova 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 105 vyučovacích 

hodín  

Ročník siedmy 

Škola Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská 

Belá 

Názov školského vzdelávacieho programu ŠkVP pre žiakov so stredným stupňom 

mentálneho postihnutia 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 10 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu: 

Ciele a obsah predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie optimálneho telesného a 

pohybového rozvoja žiakov s mentálnym postihnutím, vypestovanie pozitívneho vzťahu k 

pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností. 

S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri 

pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, 

pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne 

žiaka sa treba zamerať na utváranie účelových pohybových zručností, kompenzáciu 

motorických nedostatkov, elimináciu nevhodných motorických prejavov a pohybových 

stereotypií a tiež na rozvoj komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom – okrem 

rozvoja motoriky a pohybových schopností – aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne 

funkcie. 

 

 

Predmet Štátny vzdelávací 

program 

Školský vzdelávací 

program 

Spolu: 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

 

2 1 3 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Rozšíriť a zdokonaliť základné lokomočné pohybové činnosti u žiakov, 

- upevniť pohybové zručnosti a návyky, 

- posilňovať kladný vzťah k fyzickému pohybu, k športu, 

- vychovať k tolerantnosti, znášanlivosti a k zodpovednosti vo vzťahu k spolužiakom, 



- osvojiť si jednoduché pravidlá loptových hier 

 

Témy a vzdelávacie výstupy: 

 

Tematický celok Vzdelávacie výstupy 

 

Zdravotné cviky 

 

 

 

6 hodín 

Žiak vie:  

Cvičiť cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a 

preťahovanie jednotlivých svalových skupín, na 

získavanie návykov správneho držania tela, - opakovanie 

a obmieňanie cvikov používaných v predošlých ročníkoch. 

Bicyklovať na rehabilitačnom bicykli. 

Chodiť po akupresúrnom chodníku, na stepperi. 

Kondičné cvičenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správnu techniku izolovaných pohybov a jednoduchších 

cvičení : 

-Chôdza –  

Upevňovať správne držanie tela pri chôdzi, chodiť v 

danom rytme aj cez nízke prekážky, chodiť v zástupe, vo 

dvojiciach, v rade. 

Nácvik chôdze po schodoch hore a dolu striedavo ľavou, 

pravou nohou s ľahkým predmetom v ruke. Chodiť na 

mieste. 

 Nácvik chôdze vzad. 

Chodiť v prírode, po nerovnom teréne vo vzdialenosti 1 

km. 

-Beh –  

Vybehnúť na daný signál: zo stoja, z drepu, zo sedu – 10 

min. 

Zrýchľovať a spomaľovať  podľa daného tempa. 

Beh okolo mét, beh po kružnici, beh po osmičke 

-Skoky –  

Poskakovať na mieste i z miesta znožmo i striedavo, 

poskakovať daným smerom. Preskok nízkych prekážok. 

Preskakovať napnutú gumu max. do výšky 30 cm 

 Zoskakovať z výšky 40 cm na mäkkú podložku do drepu,  

skákať do diaľky, skákať do diaľky do pieskoviska. 

Preskakovať medzery medzi dvoma žinenkami bez 

rozbehu, s krátkym rozbehom. 

-Lezenie –  

Zdokonaľovať osvojené druhy lezenia, podliezania, 

preliezania. 

Vystupovať po šikmej lavičke lezením. 

Zliezať prírodné prekážky. 

-Hádzanie a chytanie –  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 hodín 

Zdokonaľovať hádzanie, chytanie a gúľanie lopty do 

cieľa.  

Hádzať loptu do diaľky horným oblúkom. 

Hádzať a chytať loptu odrazenú od zeme. Prehadzovať 

loptu cez vyššie prekážky, cez obruče.   

-Gymnastické cvičenia –  

Prechádzať  po lavičke s obratom. 

Chodiť po švédskej lavičke s dvoma prekážkami 

rozmiestenými na lavičke. 

Chodiť po šikmej ploche, napr. po zavesenej lavičke.  

Udržiavať  rovnováhu a celkovú obratnosť. 

Vyskakovať  na 2 – 3 diely švédskej debny zo vzporu 

kľačmo, z kľaku drep a stoj, zdvíhať plnú loptu v kľaku 

a v stoji, gúľať a priťahovať plnú loptu v kľaku. 

Základy akrobatických cvičení 

 

 

7  hodín 

Predviesť kolísku na chrbte z drepu spojného, 

prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke s 

vystretými nohami, vzpažmo. 

Predviesť  kotúľ vpred so správnym zbalením, aj na tvrdej 

podložke. 

Nacvičiť ľah vznesmo zo sedu skrčmo kolískou vzad 

Zmeny postojov a polôh. Rovnovážne postoje, rovnovážne 

cvičenia na dvoch a jednej dolnej končatine. 

Sezónne činnosti 

 

6 hodín 

 

V zimnom období : hrať sa na snehu, chodiť po klzkej 

ploche, šmýkať sa, sánkovať  a bobovať sa na miernom 

svahu. 

V jarnom a letnom období turistika zameraná na chôdzu 

s prekonávaním terénnych prekážok, preliezanie, 

podliezania, preskakovanie nízkych prekážok, dvíhanie 

a prenášanie drobných predmetov. Hry a súťaže na 

orientáciu v teréne. 

Kolektívne činnosti 

9 hodín 

Jednoduché pravidlá kolektívnych hier – naháňačky, 

loptové hry zamerané na  hádzanie , chytanie, podávanie, 

prihrávku obojruč trčením, vrchné chytanie obojruč a hry 

spojené s rýchlym behom. Poznávanie a osvojovanie si 

jednoduchých pravidiel hier. 

Hudobno–pohybové hry 

 

 

 

 

9 hodín 

Prísunný  krok vpred i vzad, cval bokom a vpred. 

Vyjadrenie trojštvrťového taktu potleskom, podupom, 

trojdupom. 

Vyjadriť pohybom hudobné pojmy – vysoko, nízko, ticho 

, silno. 

Koordinačné a relaxačné 

cvičenia 

Opakovať a obmieňať cviky zamerané na lokálne 

uvoľňovanie častí hornej a dolnej končatiny, trupu, na 



5 hodín 

 

celkovú relaxáciu, prehĺbené lokálne dýchanie, uvoľnené 

vydychovanie, aktivity na psychické uvoľnenie. 

 

105 hodín  

Poznámka:  

1  hodinu voliteľného predmetu využijeme na upevnenie a utvrdenie učiva. 

 

Stratégie vyučovania: 

- Vyrovnávacie, uvoľňovacie a kompenzačné cvičenia odporúčame zaraďovať aj 

do záverečných častí vyučovacích hodín.  

- Pri sezónnych cvičeniach si žiaci osvojujú techniku presunu v nerovnom teréne, 

zručnosť a bezpečnosť presunu po snehu a ľade, orientáciu v prírode. 

Prevahu  používaných metód tvoria: 

 špecifické metódy (metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácii, 

metóda, metóda pozitívneho posilňovania, metóda individuálneho prístupu) 

 metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (demonštračné metódy, pozorovanie, 

ukážka) 

 motivačné (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, 

pochvala, povzbudenie a kritika)  

 slovné metódy (vysvetľovanie, popis) 

 metódy rozvoja pohybových schopností 

 hra ako metóda 

 metódy opakovania a precvičovania zručností 

 

Z organizačných foriem sa sústredíme na frontálnu, skupinovú a individuálnu prácu so 

žiakmi. Hodiny realizovať v telocvični, na školskom ihrisku a v okolí školy.  

K ďalším organizačným formám patria: 

- turistické vychádzky 

- školské športové súťaže  

- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Formou vzťahu telesnej výchovy k predmetom: 

- slovenský jazyk (vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, reagovať 

na otázky súvisiace so športovou činnosťou, komunikovať o športových súťažiach v 

škole ) 

- matematika (upevňovať priestorové myslenia prostredníctvom pohybových aktivít, 

rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach) 

- vlastiveda (využívať poznatky o tele človeka a zdraví) 

- informatická výchova (využívať IKT na vyhľadávanie potrebných informácii 

súvisiacich so športovými aktivitami) 

- etická výchova (vedieť rešpektovať práva i povinnosti - svoje i iných- pri 

realizovaných športových aktivitách, vedieť kooperovať , byť tolerantný pri riešení 

problému súvisiaceho so športovou aktivitou)  

 

 

V rámci siedmeho ročníka sú začlenené aj prierezové témy: 

 Environmentálna výchova  



- U žiakov  posilňuje pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému 

štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 

- učia sa vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu, 

- chápu význam lesa pre človeka, 

- učia sa vnímať, že každé ročné obdobie má svoje čaro, 

 Dopravná výchova 

- Učia sa zvládnuť techniku chôdze 

- formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- pomáha osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec). 

 Multikultúrna výchova 

- Spoznávajú iné kultúry 

 Ochrana života a zdravia 

- Starajú sa o zdravie cvičením 

- učia sa bezpečnosti pri cvičení , zásady hygieny a disciplíne pri cvičení 

- učia sa pohybovej aktivite ako základu zdravého života 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Učia sa usilovnosti, kolektívnosti, samostatnosti, presnosti, správnosti, 

zodpovednosti 

- chápu dôležitosť úcty k rodičom a starým rodičom 

- rozvíjajú estetické cítenie 

- učia sa disciplíne a kultivovanému správaniu, vzájomnej pomoci, 

cieľavedomosti 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra:  
- Vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho 

regiónu 

-  Spoznávať faunu a flóru v regióne  

- Zachovávať tradície svojej rodiny  

 

Učebné zdroje: 

Časopisy so športovou tematikou, športové prenosy. 

 

Hodnotenie predmetu: 

Žiak sa hodnotí priebežne a celkovo podľa platných  metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Podrobnosti hodnotenia upravuje platná 

Smernica hodnotenia práce žiakov vydaná Špeciálnou základnou školou, Zimná 21, Spišská 

Belá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


