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Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

 Oblasť  Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý  

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet slovenský jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

9 hod. týždenne, t.j 297 hod. za školský rok 

Prípravné obdobie                                                                                      35 h 

Nácvičné /šlabikárové/ obdobie -  čítanie, písanie                                      212 h 

Čítankové obdobie                     -   čítanie, písanie                                       50 h 

Použité prierezové témy: 

Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova, Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Multikultúrna výchova, Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Finančná gramotnosť, 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

 Oblasť  Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 8 hodín týždenne, spolu 264  vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet prvouka, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

8 hod. týždenne, t.j 264 hod. za školský rok 

Jazyková zložka:  99 hod. 

Hláska a písmeno 

Tlačené a písané písmená 
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Rozlišovacie znamienka 

Samohlásky 

Dvojhlásky 

Spoluhlásky 

Slabika 

Slovo 

Veta 

 

Slohová zložka: 33. hod. 

Komunikačné činnosti 

Pozdrav 

Oslovenie a predstavenie sa 

Tykanie, vykanie 

Privítanie, rozlúčenie 

Prosba - želanie, poďakovanie  

Ospravedlnenie 

Súhlas, nesúhlas 

Blahoželanie 

Súkromný list, pohľadnica 

Tvorba otázok - žiadosť o informáciu 

Rozhovor 

Opis predmetu, opis ilustrácie 

Nadpis a nápis 

SMS, e-mail 

 

Čítanie a literárna výchova: 132 hod.  

Text 

Báseň 

Nadpis 

Autor, spisovateľ, spisovateľka  

Kniha, knižnica, čitateľ 

Ilustrácia 

Hádanka 

Ľudová pieseň 

Vyčítanka 

Rozprávka 

Bábkové divadlo 

Zdrobnenina 

Noviny 

Časopis 

Použité prierezové témy: 

Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova, Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
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Názov predmetu Anglický jazyk – voliteľná hodina 

 Oblasť  Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 1 hodina  týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý  

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 

Rozsah vyučovania predmetu: 

1 hod. týždenne, t.j 33 hod. za školský rok 

Rodina a spoločnosť (Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine)     5 h 

Domov a bývanie (Môj dom, byt)                    6 h 

Človek a príroda (Zvieratá)                               7 h 

Multikultúrna výchova (Rodinné sviatky)                                      6 h 

Stravovanie (Zdravé stravovanie, Jedlá)                                           2 h 

Ľudské telo (Starostlivosť o zdravie, Ľudské telo)                             3 h 

Obliekanie a móda (Základné druhy oblečenia)                                  1 h 

Doprava a cestovanie (Dopravné prostriedky)                                   2 h 

Vzory (Dieťa a vzory)                                                                     1 h 

Použité prierezové témy: 

Ochrana života a zdravia, Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Enviromentálna výchova, 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Regionálna 

výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

 

Názov predmetu Anglický jazyk – voliteľná hodina 

 Oblasť  Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 2 hodina  týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 
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Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 

Rozsah vyučovania predmetu: 

2 hod. týždenne, t.j 66 hod. za školský rok 

Rodina a spoločnosť (Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine)               16 h 

Domov a bývanie (Môj dom, byt)       10 h 

Multikultúrna spoločnosť  (Rodinné sviatky)                              10 h 

Stravovanie (Zdravé stravovanie, Jedlá)                                             6 h 

Obliekanie a móda (Základné druhy oblečenia)                                    6 h 

Vzdelávanie (Škola a jej zariadenie)                                                                                   6 h 

Krajiny, mestá a miesta (Moja krajina a moje mesto)                                                     6 h 

Voľný čas a záľuby (Môj deň, záľuby)                                                                                 6 h   

 

Použité prierezové témy: 

Ochrana života a zdravia, Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Environmentálna výchova, 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

Názov predmetu Matematika 

 Oblasť  Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah výučby 4 hodín týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý  

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet matematika, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 
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4 hod. týždenne, t.j 132 hod. za školský rok 

Prirodzené čísla 1 až 20                                                                                            40 h                 

Sčítanie a odčítanie                                                                                           65 h 

Geometria                                                                                                                   12 h 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie     15 h  

Použité prierezové témy: 

Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova, Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Multikultúrna výchova, Dopravná výchova 

 

 

Názov predmetu Matematika 

 Oblasť  Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah výučby 4 hodín týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet matematika, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

4 hod. týždenne, t.j 132 hod. za školský rok 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10                                      25 h 

Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100    17 h 

Geometria                                                                                                                  20 h 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100                                             50 h 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie   20 h  

Použité prierezové témy: 

Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova, Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Multikultúrna výchova, Dopravná výchova, Finančná 

gramotnosť 
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Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 
štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet prvouka, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 
stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

1 hod. týždenne, t.j 33 hod. za školský rok 

Vzdelávacia oblasť- Človek a spoločnosť                               6 h 

Človek                                                      8 h 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov                                9 h 

Živočíchy                                                                               4 h 

Rastliny                                                                                   6 h 

 
Použité prierezové témy: 

Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova, Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 
štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet prvouka, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý 
stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

2 hod. týždenne, t.j 66 hod. za školský rok 

Človek a príroda          33 hod. 

Názov predmetu Prvouka 

 Oblasť  Človek a príroda 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý  

Názov predmetu Prvouka 

 Oblasť  Človek a príroda 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66  vyučovacích hodín 

Ročník  druhý  
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Človek a spoločnosť          33 hod. 

Použité prierezové témy: 

Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 
Ochrana života a zdravia, dopravná výchova 

 

Názov predmetu Náboženská výchova - katolícka 

 Oblasť  Človek a hodnoty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý  

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet náboženská výchova, schváleného ako súčasť ŠVP 

pre prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

1 hod. týždenne, t.j 33 hod. za školský rok 

Som na svete z lásky                                  5 h 

Rodina – ohnisko lásky                               7 h 

Dar lásky                         8 h 

Moc života a lásky         7 h 

Spoločenstvo lásky         6 h            

Použité prierezové témy: 

Mediálna výchova, Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

Názov predmetu Náboženská výchova - katolícka 

 Oblasť  Človek a hodnoty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 
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Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet náboženská výchova, schváleného ako súčasť ŠVP 

pre prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

1 hod. týždenne, t.j 33 hod. za školský rok 

Boh nám dôveruje                                  6 h 

Dôverujem Bohu                                6 h 

Dôvera v rodine                        7 h 

Dôverujeme si navzájom        6 h 

Desatoro          4 h 

Pozvanie na hostinu         5 h 

Použité prierezové témy: 

Mediálna výchova, Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

Názov predmetu Náboženská výchova - evanjelická 

 Oblasť  Človek a hodnoty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý  

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet náboženská výchova, schváleného ako súčasť ŠVP 

pre prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

1 hod. týždenne, t.j 33 hod. za školský rok 

Človek a spoločenstvo                                 5 h                 

Boh a Jeho stvorenie – Boží svet                              7 h 

Záchranca pre svet                        15 h 
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Som Božie dieťa         6 h                                                         

Použité prierezové témy: 

Mediálna výchova, Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

Názov predmetu Náboženská výchova - evanjelická 

 Oblasť  Človek a hodnoty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet náboženská výchova, schváleného ako súčasť ŠVP 

pre prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

1 hod. týždenne, t.j 33 hod. za školský rok 

Kniha života          2 h 

Vzťah medzi Pánom Bohom a človekom      12 h 

Doba sudcov          3 h 

Doba kráľov          5 h 

Proroci           5 h 

Prorok ohlasuje príchod Mesiáša       3 h 

Použité prierezové témy: 

Mediálna výchova, Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

Názov predmetu Etika – voliteľná hodina 

 Oblasť  Človek a hodnoty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 
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Ročník  prvý  

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet etická výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

1 hod. týždenne, t.j 33 hod. za školský rok 

Postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch      6h 

Prvky prosociálneho správania        12h 

Ľudská dôstojnosť           6h 

Pozitívne hodnotenie iných         3h 

Naša rodina           6h 

Použité prierezové témy: 

Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Ochrana života a zdravia, dopravná výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

 Oblasť  Umenie a kultúra 

Časový rozsah výučby 2 hodín týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý  

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet výtvarná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

2 hod. týždenne, t.j 66 hod. za školský rok 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky                                10 h                 

Podnety moderného výtvarného umenia                            16 h 
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Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia                    4 h 

Podnety fotografie                                                             2 h 

Podnety filmu a videa                                                        4 h 

Podnety architektúry                                                          4 h  

Podnety dizajnu a remesiel                                                8 h 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety                                12 h 

Podnety  poznávania sveta                                                      2 h 

Škola v galérii                                                                         4 h 

Použité prierezové témy: 

Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova, Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Multikultúrna výchova, Dopravná výchova 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

 Oblasť  Umenie a kultúra 

Časový rozsah výučby 2 hodín týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet výtvarná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

2 hod. týždenne, t.j 66 hod. za školský rok 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky                                14 h                 

Podnety moderného výtvarného umenia                              8 h 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia                      4 h 

Podnety fotografie                                                               4 h 

Podnety filmu a videa                                                          6 h 

Podnety architektúry                                                            4 h  
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Podnety dizajnu a remesiel                                                  6 h 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety                                  8 h 

Podnety  poznávania sveta                                                        2 h 

Škola v galérii                                                                          4 h 

Elektronické médiá                                                                                                               6 h 

Použité prierezové témy: 

Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova, Enviromentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Multikultúrna výchova, Dopravná výchova, Regionálna 

výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

 Oblasť  Umenie a kultúra 

Časový rozsah výučby 1 hodín týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý  

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet telesná a športová výchova, schváleného ako súčasť 

ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 

Rozsah vyučovania predmetu: 

1 hodina týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

Hlasová činnosť           14h 

Inštrumentálne činnosti        6h 

Percepčné činnosti – aktívne počúvanie       5h 

Hudobno-pohybové činnosti         6h 

Hudobno-dramatické činnosti       1h 

Hudobno-vizuálne činnosti         1h 

Použité prierezové témy: 

Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Ochrana života a zdravia, dopravná výchova 
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Názov predmetu Hudobná výchova 

 Oblasť  Umenie a kultúra 

Časový rozsah výučby 1 hodín týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet telesná a športová výchova, schváleného ako súčasť 

ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 

Rozsah vyučovania predmetu: 

1 hodina týždenne, t. j. 33 hod. za školský rok 

Hlasové činnosti 17h 

Percepčné činnosti – aktívne počúvanie 5h 

Inštrumentálne činnosti 5h 

Hudobno-pohybové činnosti 3h 

Hudobno-dramatické činnosti 3h 

Použité prierezové témy: 

Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Ochrana života a zdravia, dopravná výchova 

 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

 Oblasť  Zdravie a pohyb 

Časový rozsah výučby 2 hodiny  týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý  

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet telesná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 
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Rozsah vyučovania predmetu: 

2 hod. týždenne, t.j 66 hod. za školský rok 

Základné pohybové zručnosti       15 h    

Manipulačné, prípravné a športové hry      34 h  

Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry    10 h  

Kreatívne a estetické pohybové činnosti       7 h 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti      6 h 

Hudobno-pohybové a tanečné činnosti       2 h 

Použité prierezové témy: 

Ochrana života a zdravia, Multikultúrna výchova, Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. 

 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

 Oblasť  Zdravie a pohyb 

Časový rozsah výučby 2 hodiny  týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

 

Výchovno–vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet telesná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

prvý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

2 hod. týždenne, t.j 66 hod. za školský rok 

Základné pohybové zručnosti       20 h 

Manipulačné, prípravné a športové hry      23 h  

Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry    7 h  

Kreatívne a estetické pohybové činnosti      4 h 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti     6 h 

Hudobno-pohybové a tanečné činnosti      6 h 
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Použité prierezové témy: 

Ochrana života a zdravia, Multikultúrna výchova, Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, Mediálna výchova, Dopravná výchova 

 

Názov predmetu Regionálna výchova  

 Oblasť  Zdravie a pohyb 

Časový rozsah výučby 1 hodiny  týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

 

Tematický 

celok  

          Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak 

vie 

Detské ľudové 

hry  

(7 hodín) 

 

Oboznámenie s hrami. 

Vzbudenie záujmu o ľudovú 

pieseň. Diskutovanie o voľnom 

čase detí. 

Pochopenie rozdielu medzi 

hrami detí v minulosti 

a v súčasnosti. 

 Hry, ktoré sa v minulosti hrávali 
deti na dedine, v danom regióne. 

 Voľný čas detí v minulosti na 
dedine.  

 Hry: Zlaté prasa, Na 
remeselníkov, Kolo, kolo.., Zlatá 
brána, My sme sestry veselé..., 
Mal Adam sedem synov, Keď 
pôjdem do sveta, Húsky, húsky, 
poďte domov, Slepá baba. 

Vie sa zahrať hru. Pozná 

základné pravidlá 

jednotlivých hier. 

Dokáže spolupracovať 

s ostatnými deťmi pri hre.  

Diskutovať o voľnom čase – 

svojom i detí v minulosti. 

Pozná piesne potrebné pri 

jednotlivých hrách. 

 

 

 

Ľudová 

slovesnosť 

(10 hodín) 

 

 

 

Oboznámenie sa s prísloviami, 

porekadlami, pranostikami , 

vyčítankami, rečňovankami 

a hádankami. 

Pochopenie významu ľudovej 

slovesnosti. 

Poznanie jednotlivých druhov 

ľudovej slovesnosti. 

Vytváranie pozitívneho vzťahu 

k ľudovej slovesnosti. 

 Pojmy: ľudová slovesnosť, pranostika, 
príslovie, porekadlo, hádanka, 
vyčítanka, rečňovanka. 

 Pranostiky podľa kalendára 
 Príslovia 
 Detské vyčítanky, rečňovanky 
 hádanky 

Vie reprodukovať niektoré 

preberané príslovia, 

porekadlá, hádanky, 

vyčítanky, rečňovanky. 

Pozná význam ľudovej 

slovesnosti. 

Vie vysvetliť niektoré 

príslovia a pranostiky. 

Povesti 

a rozprávky 

regiónu 

(4 hodiny) 

Poznanie rozprávok a povestí 

nášho regiónu. 

Pozorné počúvanie a následná 

reprodukcia. 

Poznanie svojho okolia a objektov 

v ňom aj prostredníctvom 

 Pojem: povesť, rozprávka, rozdiely 
medzi nimi. 

 Rozprávky, ktoré rozprávali naše staré 
mamy svojim deťom. 

 Povesti z Malatinej a blízkeho okolia. 

Pozná a vie reprodukovať 

aspoň jednu rozprávku 

a povesť zo svojho regiónu. 

Vie diskutovať a pozná 

miesta a javy vo svojom 

okolí, o ktorých sú vybrané 
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povestí. 

Diskutovanie o nadprirodzených 

javoch daných rozprávok 

a povestí. 

povesti. 

Dramatická 

tvorivosť 

(4 hodiny) 

Porozumenie pojmov divadlo, 

bábkové divadlo, scénka, herec, 

bábka, kulisa, scéna. 

Rozvíjanie tvorivosti pri vymýšľaní 

bábok, textov, kulís. 

Nácvik bábkových divadielok, 

scénok. 

 Pojmy: divadlo, scénka, bábka, herec, 
kulisa, scéna. 

 Tradícia ochotníckeho divadla 
v regióne. 

 Rôznosť bábok. 
 Nácvik bábkového divadielka, 

dramatizácia vybraných textov. 
 Tvorivé vyrábanie bábok. 
 Tvorba textov, kulís. 

Rozumie daným pojmom. 

Vie si zapamätať a zahrať 

svoje repliky.  

Aktívne spolupracuje pri 

tvorbe a nácvikoch 

divadielok, scénok. 

 

Piesne 

z regiónu 

(3 hodiny) 

Poznanie melódií a textov 

vybraných piesní regiónu. 

Rozprávanie a diskusia o potrebe 

piesne a hudby v živote ľudí na 

dedine. 

Diskusia o hudbe regiónu 

v minulosti a teraz. 

Vytváranie vzťahu k ľudovej 

piesni a hudbe svojich predkov. 

 Piesne: Niže Malatinej, A ja som 
z Oravy debnár, Na Orave dobre. 

 Hudba regiónu – pastierske a valaské 
piesne, trávnice. 

 Tradícia spevu ľudových piesní 
v našom regióne.  

 Folklórne slávnosti v obci. 

Pozná melódiu a text aspoň 

jednej preberanej piesne. 

Rozprávať o svojom názore 

na ľudovú hudbu svojho 

regiónu. 

Zvyky 

a tradície 

regiónu 

(5 hodín) 

Poznanie priebehu a významu 

jednotlivých zvykov v našom 

regióne. 

Diskutovanie o ich význame pre 

ľudí v minulosti a v súčasnosti. 

Pestovanie kladného vzťahu 

a úcty k histórii obce. 

Dôležitosť zachovávania tradícií. 

 Kalendárne zvyky a obyčaje v obci – 
v minulosti a v súčasnosti. 

 Pôvod a význam jednotlivých 
zvyklostí. 

Pozná aspoň niektoré zvyky 

a obyčaje v regióne, ich 

pôvod a význam, a vie ich 

správne dátumovo zaradiť. 

Pozná dôležitosť 

zachovávania tradícií. 

 


