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Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

 Oblasť  Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Ročník  piaty 

 

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 a literatúra, schváleného ako súčasť  

ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu slovenský jazyk: 

3 hod. týždenne, t. j. 99 hod. za školský rok 

Opakovanie učiva zo 4. ročníka         8 h 

Zhovárame sa a diskutujeme         10 h 

Píšeme si so známymi            9 h 

Chceme byť  informovaní         10 h 

Informujeme včas a správne         19 h 

Opisujeme svet vôkol nás         22 h 

Tvoríme jednoduché príbehy         13 h 

Zhotovujeme podľa návodu           8 h 

Rozsah vyučovacieho predmetu literatúra: 

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

Úvod do literatúry          8 h 

V ríši rozprávok          8 h 

Poézia nonsensu          8 h 

Autorské rozprávky          6 h 

Ľudové piesne, tradícia         6 h 

Pozrime si rozprávku          6 h 

Čo opriadli povesti          5 h 

Príbehy spred tisícročí         7 h 
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Príbehy na rýchle čítanie         7 h 

Vedomosti z každej oblasti         5 h 

Použité prierezové témy: 

Mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova,  ochrana života a zdravia, 

tvorba projektu a prezentačné zručnosti, multikultúrna výchova. 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

 Oblasť  Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Ročník  šiesty 

 

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 a literatúra, schváleného ako súčasť  

ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu slovenský jazyk: 

3 hod. týždenne, t. j. 99 hod. za školský rok 

Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka       13 h 

Zhovárame sa a diskutujeme          8  h 

Ako tvoríme slová a pomenovania                       8  h 

Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov             28 h 

Svet v pohybe                        21 h 

Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy         14 h 

Informujeme presne a pútavo          3 h 

Opakovanie učiva zo 6. ročníka         4  h  

          

Rozsah vyučovacieho predmetu literatúra:  

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

Úvod do literatúry 7.ročníka                      3 h 

Umelecká literatúra v poézii         16 h 
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Umelecká literatúra v próze         38 h 

Dramatické umenie                                   6 h 

Opakovanie učiva zo 7. ročníka                                             3 h 

Použité prierezové témy: 

Mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova,  ochrana života a zdravia, 

tvorba projektu a prezentačné zručnosti, multikultúrna výchova. 

 

Názov predmetu Anglický jazyk  

 Oblasť  Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 
3+1 (voliteľná) hodina  týždenne, spolu 132 vyučovacích 
hodín 

Ročník  piaty 

 

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 informatika, schváleného ako súčasť  ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu v 5. ročníku. 

Táto vyučovacia hodina zmení kvalitu výkonu. Docieli sa to nasledovne: Učivo bude rozšírené 

o konverzáciu a precvičovanie rozhovorov k preberaným  témam. Budú sa čítať príbehy a bude sa viac 

času venovať nacvičovaniu anglických pesničiek, básničiek a riekaniek a tiež  posluchu  a to z rozprávok 

a filmov v anglickom jazyku. Viac času sa bude venovať aj pravopisu a hláskovaniu anglických slovíčok. 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 

3+1  hod. týždenne, t.j. 132 hod. za školský rok 

Rodina a spoločnosť          6 h 

Uprostred multikultúrnej spoločnosti       8 h 

Voľný čas a záľuby, šport         7 h 

Mládež a jej svet, veda a technika        9 h 

Šport nám, my športu          7 h 

Človek a príroda           24 h 

Mládež a jej svet          4 h 
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Krajiny, mestá a miesta, anglicky hovoriace krajiny       10 h 

Kultúra a umenie          4 h 

Výživa a zdravie          8 h 

Človek na cestách          4 h 

Krajina, ktorej jazyk sa učím         5 h 

Ľudské telo a starostlivosť o zdravie        4 h 

Vzory a ideály           6 h  

Veda a technika v službách ľudstva, komunikácia       8 h 

Vzdelávanie a práca          8 h 

Uprostred multikultúrnej spoločnosti       10 h 

Použité prierezové témy: 

Mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj , environmentálna výchova, multikultúrna výchova, 

ochrana života a zdravia, dopravná výchova 

 

Názov predmetu Anglický jazyk  

 Oblasť  Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 
3+1 (voliteľná) hodina  týždenne, spolu 132 vyučovacích 
hodín 

Ročník  šiesty 

 

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

štandardom vzdelávacieho štandardu pre predmet informatika, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2- 10A0. 

 

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu v 6. ročníku. 

Táto vyučovacia hodina zmení kvalitu výkonu. Docieli sa to nasledovne: Učivo bude rozšírené 

o konverzáciu a precvičovanie rozhovorov k preberaným  témam. Budú sa čítať príbehy a bude sa viac 

času venovať nacvičovaniu anglických pesničiek, básničiek a riekaniek a tiež  posluchu  a to z rozprávok 

a filmov v anglickom jazyku. Viac času sa bude venovať aj pravopisu a hláskovaniu anglických slovíčok. 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 

3+1 hod. týždenne, t.j. 132 hod. za školský rok: 
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Vzdelávanie a práca    8 h 

Uprostred multikultúrnej spoločnosti 4 h 

Rodina a spoločnosť    5 h 

Náš domov     6 h 

Človek a príroda    24 h 

Človek na cestách    24 h 

Výživa a zdravie    21 h 

Krajiny, mestá a miesta   11 h 

Krajina, ktorej jazyk sa učím   3 h 

Voľný čas a záľuby    21 h 

Opakovanie     5 h 

Použité prierezové témy: 

Mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj , environmentálna výchova, multikultúrna výchova, 

ochrana života a zdravia, dopravná výchova 

 

Názov predmetu Matematika  

 Oblasť  Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah výučby 
4 + 1 (voliteľná) hodina týždenne, spolu 165 vyučovacích 
hodín 

Ročník  piaty 

 

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 druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015 – 5129/5980:2-10A0. 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu v 5. ročníku. 

Táto vyučovacia hodina zmení kvalitu výkonu pri počtových výkonoch s prirodzenými číslami, v oblasti 

geometria a meranie a  žiaci získajú vedomosti v novom tematickom celku desatinné čísla.  

Rozsah vyučovacieho predmetu:   

5 hod.  týždenne,  t. j.  165 hod.  za školský rok 

Opakovanie   učiva zo 4. ročníka (zvýšená dotácia 4h)                                        10 h 
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Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión                                                 19 h 

Počtové výkony s prirodzenými číslami     (zvýšená dotácia 6h)                                 51 h 

Geometria a meranie   (zvýšená dotácia 7h)                                                                32 h  

Súmernosť v rovine                                                                                                            9 h 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie   10 h 

Desatinné čísla (rozširujúce učivo  16h)                                                                          16 h 

Záverečné opakovanie                                                                                                  8 h  

Školské úlohy, ich rozbor a oprava                                                                            10 h 

Použité prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, 

ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné schopnosti.  

 

Názov predmetu Matematika  

 Oblasť  Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah výučby 
4 + 1 (voliteľná) hodina týždenne, spolu 165 vyučovacích 
hodín 

Ročník  šiesty 

 

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 druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015 – 5129/5980:2-10A0. 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu v 6. ročníku. 

Táto vyučovacia hodina zmení kvalitu výkonu pri riešení obsahu pravouhlého trojuholníka , v oblasti 

geometrie – trojuholník a zhodnosť trojuholníkov, žiaci si rozšíria svoje  vedomosti  v okruhu 

deliteľnosť a budú riešiť úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť .  

Rozsah vyučovacieho predmetu:   

5 hod.  týždenne,  t. j.  165 hod.  za školský rok 

Počtové operácie s prirodzenými číslami, deliteľnosť – opakovanie z 5. ročníka                   16 h 

Desatinné čísla, počtové výkony s prirodzenými číslami                                                             51 h 
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Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky obsahu     

(rozširujúce učivo  5h)                                                                                                                        21 h 

Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami                                                                                           21 h  

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov   (rozširujúce učivo  19h)                                                  19 h 

Kombinatorika v kontextových úlohách                                                                                         11 h 

Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť  (rozširujúce učivo  9h )                             9 h 

Záverečné opakovanie a zhrnutie učiva                                                                                            8 h  

Školské úlohy, ich rozbor a oprava                                                                                                     9 h 

Použité prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, 

ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentačné schopnosti.  

 

Názov predmetu Informatika 

 Oblasť  Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  piaty  

 

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 informatika, schváleného ako súčasť  ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 

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

Reprezentácie a nástroje - práca s grafikou       5h 

Reprezentácie a nástroje - práca s textom       7h 

Reprezentácia a nástroje - práca s prezentáciami      2h 

Reprezentácie a nástroje - práca s tabuľkami      2h 

Komunikácia a spolupráca - práca s webovou stránkou     2h 

Reprezentácie a nástroje – informácie       2h 

Komunikácia a spolupráca - práca s webovou stránkou     2h 
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Informačná spoločnosť - bezpečnosť a riziká      3h 

Komunikácia a spolupráca - práca s nástrojmi na komunikáciu    3h 

Softvér a hardvér - práca so súbormi a priečinkami      2h 

Softvér a hardvér - práca v operačnom systéme      1h 

Softvér a hardvér - počítač a prídavné zariadenia      2h 

Použité prierezové témy: 

Mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj  

 

Názov predmetu Informatika 

 Oblasť  Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  šiesty 

 

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 informatika, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2- 10A0. 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 

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

Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká    1h 

Reprezentácie a nástroje - práca s textom     3h 

Reprezentácie a nástroje – práca s tabuľkami    3h 

Reprezentácia a nástroje - práca s prezentáciami    3h 

Reprezentácie a nástroje – štruktúry      1h 

Softvér a hardvér - práca v počítačovej sieti a na internete   2h 

Komunikácia a spolupráca - práca s nástrojmi na komunikáciu  2h 

Algoritmické riešenie problémov – analýza problému   2h  

Algoritmické riešenie problémov – jazyk na zápis riešenia   3h 

Algoritmické riešenie problémov – pomocou postupnosti príkazov 2h 
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Algoritmické riešenie problémov – pomocou cyklov   3h 

Algoritmické riešenie problémov – interpretácia zápisu riešenia  1h 

Algoritmické riešenie problémov – hľadanie, opravovanie chýb  2h 

Softvér a hardvér – práca proti vírusom a špehovaniu   2h  

Informačná spoločnosť – digitálne technológie v spoločnosti  2h 

Informačná spoločnosť – legálnosť používania softvéru   1h 

 

Názov predmetu Fyzika 

 Oblasť  Človek a príroda 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  šiesty 

 

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 biológia, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý 
stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies                                            32 h  

Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch                                                                       34 h 

Použité prierezové témy: 

Ochrana človeka a zdravia, environmentálna výchova, mediálna výchova, osobnostný  

a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

 

Názov predmetu Biológia 

 Oblasť  Človek a príroda 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  piaty 
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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 biológia, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Príroda a život                                        7 h 

Spoločenstvá organizmov                                 59 h 

Použité prierezové témy: 

Ochrana človeka a zdravia, environmentálna výchova, mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, 

tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

Názov predmetu Biológia 

 Oblasť  Človek a príroda 

Časový rozsah výučby 1 + 1 (voliteľná) týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  šiesty 

 

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 biológia, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý 
stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Vo vyučovacom predmete biológia sa zvyšuje v UO v ŠkVP časová dotácia v 6. ročníku o 1 hodinu. 

Posilnené vyučovacie hodiny budú zamerané na žiacke pozorovanie, objavovanie a skúmanie prírodnín, 
prírodných spoločenstiev. Tiež na vykonávanie experimentov, vzájomnú diskusiu, riešenie úloh, 
praktických a teoretických problémov. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Tematické celky: 

Život s človekom a v ľudských sídlach                                                                                       15 h 

Zvýšená dotácia                                                                                                                                6  h 

Živé organizmy a ich stavba                                                                                                         30 h 

Zvýšená dotácia                                                                                                                               15 h 
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Témy rozširujúceho učiva – I. tematický celok: 

Ľudské sídla a ich okolie, Mikroorganizmy žijúce s človekom, Rastliny pestované v záhradách, liečivé 

jedovaté a chránené rastliny, Chránené živočíchy v blízkosti človeka, Prezentácia projektov.  

Témy rozširujúceho učiva – II. tematický celok: 

Praktické pozorovania – buniek, pletív, orgánov rastlín, Vírusové a bakteriálne ochorenia, Stavba 

koreňa a stonky, Stavba kvetu,  Pozorovanie rôznych typov stoniek a listov,  Založenie pokusu 

a vyhodnotenie rastu a vývinu semena, Stavba plodu a semena, Rozmnožovanie rastlín, Živočíchy so 

schránkou, Pozorovanie hmyzu, 

Použité prierezové témy: 

Ochrana človeka a zdravia, environmentálna výchova, mediálna výchova, osobnostný  

a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

Názov predmetu Dejepis 

 Oblasť  Človek a spoločnosť 

Časový rozsah výučby 1+1 (voliteľná) hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  piaty 

 

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 Dejepis, schváleného ako súčasť  ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Vo vyučovacom predmete dejepis sa zvyšuje v UO v ŠkVP časová dotácia v 5. ročníku o 1 hodinu. 

Posilnené vyučovacie hodiny budú zamerané na prehĺbenie a rozvoj orientácie v historickom čase 

a priestore, čítanie a používanie dejepisných máp, analýzu primeraných historických prameňov. 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 

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

Človek v premenách priestoru (zvýšená dotácia 15 h)     31 h 

Človek a komunikácia  (zvýšená dotácia 7 h)       35 h 

Témy rozširujúceho učiva – I. tematický celok: 

Ako spoznávame niekdajší svet, Prečo žijeme v 21. storočí, Ako správne rátame v histórii, Pamätné dni 

našej histórie, Listovanie v rodinnom albume,  Mapa a priestor na mape, Ako sa žilo na úsvite dejín, 
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Ako si človek vytváral rodinu, Sily prírody, Ľudia v pohybe, objavné cesty, Vznik kolónií, 

Poľnohospodárstvo v minulosti, Novšie druhy práce, Deti v bohatých a chudobných krajinách.  

Témy rozširujúceho učiva – II. tematický celok: 

O čom hovorili prvé zápisy, Druhy písma, Kto vedel písať, Od rukopisu ku kníhtlači, Médiá – časopisy 

a noviny, 20. storočie – doba masových médií Čo je náboženstvo, prvé náboženstvá, Hrôzy vojny 

Použité prierezové témy: 

Multikultúrna výchova,  mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, dopravná výchova,  

ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentácia zručností. 

 

Názov predmetu Dejepis 

 Oblasť  Človek a spoločnosť 

Časový rozsah výučby 1+1 (voliteľná) hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  šiesty 

 

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 Dejepis, schváleného ako súčasť  ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Vo vyučovacom predmete Dejepis sa zvyšuje v UO v ŠkVP časová dotácia v 6. ročníku o 1 hodinu. 
Posilnené vyučovacie hodiny budú zamerané na prehĺbenie a rozvoj orientácie v historickom čase a 
priestore, čítanie a používanie dejepisných máp, na rozvíjanie čítania s porozumením, na analýzu 
primeraných historických prameňov, tvorbu projektu, efektívnejšie upevňovanie a opakovanie 
vedomostí. 
 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 

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

Úvodná hodina, opakovanie učiva 5. ročníka   2 hod. 

Obrazy pravekého sveta       6 h.    

Obrazy starovekého sveta                                                                   35 h.  

Obrazy stredovekého sveta                                                                20 h. 

Záverečné opakovanie      3 h.  

Projekt         1 h. 
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Témy rozširujúceho učiva  I. tematický celok - Obrazy pravekého sveta: 

História a pravek. Život v kamennej dobe. Človek objavuje meď a bronz. 

Témy rozširujúceho učiva II. tematický celok - Obrazy starovekého sveta: 

Civilizácie starého Orientu. Grécko bájí a povestí. Dávnoveké Grécko. Peloponézska vojna. Alexander 

Macedónsky.  Rímska republika, kríza a pád. Kresťanstvo v Rímskej ríši. Život v rímskom meste. Projekt 

č. 1 – Grécko, Staroveký Rím. 

Témy rozširujúceho učiva III. tematický celok - Obrazy stredovekého sveta: 

Tri ríše raného stredoveku - Byzantská ríša. Arabská ríša. Franská ríša. Feudalizmus. Sila cirkvi. Ako sa 

žilo v stredoveku. Rytierska kultúra. Projekt č.2 – Život v stredoveku. 

Použité prierezové témy: 

Multikultúrna výchova,  mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, dopravná výchova,  

ochrana života a zdravia, tvorba projektu a prezentácia zručností. 

 

Názov predmetu Geografia 

 Oblasť  Človek a spoločnosť 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  piaty 

 

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 Geografia, schváleného ako súčasť  ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 

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

Planéta Zem            14 h 

Zobrazovanie Zeme           12 h 

Cestujeme po Zemi           32 h 

Geografické exkurzie a vychádzky          8 h 

Použité prierezové témy: 
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Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj,  Ochrana života a 

zdravia, Tvorba projektu a prezentačné schopnosti  

 

Názov predmetu Geografia 

 Oblasť  Človek a spoločnosť 

Časový rozsah výučby 1 hodina  týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  šiesty 

 

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 Geografia, schváleného ako súčasť  ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 

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

Afrika             14 h 

Ázia             18 h 

Projekty           3 h 

Použité prierezové témy: 

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

zdravia, Tvorba projektu a prezentačné schopnosti  

 

Názov predmetu Občianska náuka 

 Oblasť  Človek a spoločnosť 

Časový rozsah výučby 1 hodina  týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  šiesty 

 

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 Geografia, schváleného ako súčasť  ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 
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1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Moja rodina                      12h 

Moja trieda, moja škola          7h 

Moja vlasť             14h 

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  piaty  

 

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 druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Boh hovorí ku človeku                                 7 h 

Dialóg Boha a človeka                       6 h 

Moja modlitba           5 h 

Náš dialóg s Bohom          5 h 

Obeta božieho ľudu          5 h 

Dialóg cez službu          6 h 

Služba modlitbou          4 h 

Použité prierezové témy: 

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

a rodičovstvu 
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Názov predmetu Náboženská výchova - katolícka 

 Oblasť  Človek a hodnoty 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  šiesty 

 

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 druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Pravda ako hodnota          6 h 

Hľadanie pravdy o svete         6 h 

Hľadanie pravdy o sebe         6 h 

Ohlasovatelia pravdy          6 h 

Konať v pravde          8 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  piaty 

 

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 druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 
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1 hod. týždenne, t.j 33 hod. za školský rok 

Dejiny – Svedkovia viery v Starej zmluve          4 h                 

Etika - Dekalóg                                  4 h 

Dejiny Starej zmluvy                        11 h 

Dogmatika - Sviatosti          5 h 

Etika – Dekalóg – Povinnosti voči Pánu Bohu      8 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  šiesty 

 

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 druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Etika – Povinnosti voči blízkym 

Dogmatika – Druhý článok Kréda 

Dejiny – Svedkovia viery v Novej zmluve a v rannej cirkvi 

Použité prierezové témy: 

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

a rodičovstvu 
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Názov predmetu Technika 

 Oblasť  Človek a svet práce 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  piaty 

 

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 technika, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Technika                                                   27 h 

Ekonomika domácnosti                                 6 h 

Použité prierezové témy: 

Ochrana človeka a zdravia, environmentálna výchova, mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Názov predmetu Technika 

 Oblasť  Človek a svet práce 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  šiesty 

 

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 biológia, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý 
stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Technika 

Človek a technika                                                                                                       3 h  

Grafická komunikácia v technike                                                                             4 h 

Technické materiály a pracovné postupy a ich spracovanie                             11 h 
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Elektrická energia, elektrické obvody                                                                     8 h 

Ekonomika domácnosti 

Plánovanie a vedenie domácnosti                                                                          2 h 

Pestovateľské práce                                                                                                  3 h 

Svet práce                                                                                                                   2 h 

Použité prierezové témy: 

Ochrana človeka a zdravia, environmentálna výchova, mediálna výchova, osobnostný  

a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

 Oblasť  Umenie a kultúra 

Časový rozsah výučby 1 hodina  týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  piaty 

 

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 

druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky        2h 

Možnosti zobrazovania videného sveta          3h 

Podnety moderného a súčasného výtvarného umenia       2h 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia        4h 

Škola v galérii             2h 

Podnety architektúry            4h 

Podnety fotografie             1h 

Podnety videa a filmu          1h 

Elektronické médiá           1h 
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Podnety dizajnu           4h 

Tradície a podnety remesiel          5h 

Synestetické podnety           1h 

Podnety poznávania sveta           3h 

Použité prierezové témy: 

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

Ochrana života a zdravia, dopravná výchova 

 

Názov predmetu Výtvarná výchova 

 Oblasť  Umenie a kultúra 

Časový rozsah výučby 1 hodina  týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  šiesty 

 

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 

druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky        3h 

Možnosti zobrazovania videného sveta          5h 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia        3h 

Podnety moderného a súčasného výtvarného umenia                                                            3h 

Podnety architektúry            1h 

Podnety fotografie             2h 

Podnety videa a filmu          2h 

Elektronické médiá           2h 

Podnety dizajnu           3h 

Tradície a podnety remesiel          3h 
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Synestetické podnety           2h 

Podnety poznávania sveta                                                      1h 

Škola v galérii                                   3h 

Použité prierezové témy: 

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

Ochrana života a zdravia, dopravná výchova 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

 Oblasť  Umenie a kultúra 

Časový rozsah výučby 1 hodín týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  piaty 

 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

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

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

druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Ako sa k nám prihovára hudba        12 h 

Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov  11 h 

Hudba spojená s inými druhmi umenia        10 h 

Použité prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova  k  manželstvu  a  rodičovstvu,  Environmentálna  výchova,  

Mediálna  výchova,  Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia 

 

Názov predmetu Hudobná výchova 

 Oblasť  Umenie a kultúra 

Časový rozsah výučby 1 hodín týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  šiesty 
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Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

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

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

druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Hudobná minulosť a súčasnosť        21 h 

Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov  11 h 

Použité prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova  k  manželstvu  a  rodičovstvu,  Environmentálna  výchova,  

Mediálna  výchova,  Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia 

 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

 Oblasť  Zdravie a pohyb 

Časový rozsah výučby 2 hodín týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  piaty 

 

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 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Testovanie, diagnostika           3 h 

Atletika           22 h 

Športové hry           31 h 

Základy gymnastických športov        18 h 

Použité prierezové témy: 

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

Osobnostný a sociálny rozvoj. 
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Názov predmetu Telesná a športová výchova 

 Oblasť  Zdravie a pohyb 

Časový rozsah výučby 2 hodín týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  šiesty 

 

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 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

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

Atletika           10 h 

Základy gymnastických športov        10 h 

Športové hry           16 h 

Sezónne pohybové činnosti         10 h 

Povinne voliteľný tematický celok        20 h 

Použité prierezové témy: 

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

Osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

 

 

 

 

 


