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OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLN

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a
vyučovacieho procesu v

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete slovenský jazyk a literatúra

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 
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OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj do 
vyučovacieho procesu v jednotlivých predmetoch 

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete slovenský jazyk a literatúra 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Štylisticko-lexikálna 

interpretácia literárneho 

diela Ťapákovci. 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

(neochota akceptovať 

zmeny). 

W. Shakespeare - základná 

informácia o autorovi a diele 

Hamlet. 

Vybudovať reflexiu 

medziľudských vzťahov, 

pochopiť správanie človeka 

vo vyhrotenej situácii 

(Hamlet). 

Štylisticko-lexikálna 

interpretácia literárneho 

diela Marína. Básnický 

protiklad, typy rýmov. 

Formovať u žiakov 

uvedomelé budovanie ich 

hodnotových orientácií 

(láska, krása, mladosť).

Sofokles - Antigona - 

Štylisticko-lexikálna 

interpretácia literárneho 

diela Antigona. 

Prehlbovať toleranciu voči 

ľuďom, aj keď prezentujú 

rozporné 

stanoviská.(postava Kreon 

Haimon). Formovať si 

uvedomelé budovanie 

hodnôt v živote.

Aplikácia podstaty 

literárneho diela Premena do 

vlastného života. 

Motivovať pre spoluprácu 

s ľuďmi z iných sociálnych 

skupín (akceptovať fyzicky 

hendikepovaných ľudí). 

Schopnosť odhaľovať 

predsudky v 

Štylisticko-lexikálna 

interpretácia literárneho 

diela Keď báčik z Chochoľova 

umrie. 

Akceptovať rôzne typy ľudí, 

názorov, prístupov k

problémov, vedieť posúdiť, 

čo je dobré a

správania Aduša 

 

 

sociálny rozvoj do 

do vyučovacieho procesu 

prierezovej 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

(neochota akceptovať 

Vybudovať reflexiu 

medziľudských vzťahov, 

pochopiť správanie človeka 

vo vyhrotenej situácii 

žiakov 

uvedomelé budovanie ich 

hodnotových orientácií 

(láska, krása, mladosť). 

Prehlbovať toleranciu voči 

ľuďom, aj keď prezentujú 

stanoviská.(postava Kreon – 

Haimon). Formovať si 

budovanie 

živote. 

Motivovať pre spoluprácu 

iných sociálnych 

skupín (akceptovať fyzicky 

hendikepovaných ľudí). 

Schopnosť odhaľovať 

 spoločnosti. 

Akceptovať rôzne typy ľudí, 

názorov, prístupov k riešeniu 

problémov, vedieť posúdiť, 

čo je dobré a zlé (hodnotenie 

správania Aduša 
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Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 
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Domanického).

Individuálna charakteristika, 

posudok, 

autocharakteristika, 

beletrizovaný životopis. 

Získavať pozitívny postoj 

k sebe a druhým, porozumieť 

sebe i druhým.

Ivan Krasko – interpretácia 

básní.(Už je pozde, 

Jehovah,..) 

Podporovať poznávanie 

a empatiu voči dru

ľuďom cez sebapoznanie.

Štylisticko-lexikálna 

interpretácia literárneho 

diela Lakomec. 

Vyhodnotiť etiku svojho 

správania a konania, posúdiť, 

čo je dobré a

lakomstvo). 

Výklad. 

Zdravotná príprava 

s textom Čas kýchania, 

smrkania... 

Interpretácia a verbalizácia 

vlastných čitateľských 

zážitkov. 

Zvládať svoje správanie 

a konanie vo vyhrotených 

situáciách, akceptovať rôzne 

typy ľudí, názory, prístupy 

k riešeniu problémov.

Diskusný príspevok. 

Viesť k praktickej schopnosti 

obhájiť svoj názor, 

argumentovať, diskutovať.

Ústne dialogické útvary – 

Telefonický rozhovor, hádka, 

debata, polemika, diskusia. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a

spolupráce (asertivita, 

zásady slušného správania 

v komunikácii).

J. G. Tajovský- informácia 

o jeho dramatickej tvorbe. 

Uvažovať o dôsledkoch 

vlastného správania 

a konania (majetok 

Výrazové prostriedky – 

verbálne, neverbálne. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie 

spolupráce. 

Komunikácia a sloh- rečnícke 

prejavy študentov. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie.

M. Válek – analýza básní. 
Porozumieť sebe a

formovať dobré medziľudské 

vzťahy, akceptovať rôzne 

 

Domanického). 

Získavať pozitívny postoj 

druhým, porozumieť 

druhým. 

Podporovať poznávanie 

empatiu voči druhým 

ľuďom cez sebapoznanie. 

Vyhodnotiť etiku svojho 

konania, posúdiť, 

čo je dobré a zlé (odsúdiť 

 

Zdravotná príprava – práca 

textom Čas kýchania, 

Zvládať svoje správanie 

konanie vo vyhrotených 

situáciách, akceptovať rôzne 

typy ľudí, názory, prístupy 

riešeniu problémov. 

praktickej schopnosti 

obhájiť svoj názor, 

argumentovať, diskutovať. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a vzájomnej 

spolupráce (asertivita, 

zásady slušného správania 

komunikácii). 

dôsledkoch 

vlastného správania 

konania (majetok - láska). 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a vzájomnej 

 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie. 

Porozumieť sebe a iným, 

formovať dobré medziľudské 

vzťahy, akceptovať rôzne 
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Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete anglický jazyk 1. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 1a3h, pokročilí ANJ 1b4h)

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 
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typy, názory.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete anglický jazyk 1. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 1a3h, pokročilí ANJ 1b4h)

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

1. Spoznajme sa (anj1b4h, 

anj1b3h) - Text „Schôdzka 

naslepo“. 

Porozumieť sebe a

partnerovi. 

5. Pozerať vpred (anj1b4h, 

anj1b3h) - Práca s textom – 

Nádej. 

Formovať dobré 

medziľudské vzťahy 

v kolektíve mladých ľudí, 

získať zručnosti 

situácie. Akceptovať rôzne 

typy ľudí a názorov na 

bývanie. 

7. Živá história (anj1b4h, 

anj1b3h) - Práca s textom – 

Živá história. Porozumieť sebe a

členom rodiny, zvládať 

vlastné správanie.8. Dievčatá a chlapci 

(anj1b4h) - Práca s textom 

„Zamestnania“. 

1. Spoznajme sa (anj1b4h, 

anj1b3h) - Posluchové 

cvičenie „Najlepší priatelia“.  

Porozumieť sebe a

priateľom, formovať dobré 

medziľudské vzťahy v

4. Jedz, pi a buď veselý 

(anj1b4h, anj1b3h)  Práca 

s textom – Nezvyčajné 

miesta na jedenie. 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého stravovania 

a životného štýlu.

9. Čas na príbeh (anj1b4h) - 

Posluch. cv. - Môj spisovatel 

Akceptovať rôzne typy ľudí 

a ich názory v

1. Ty a ja (anj1a3h) - 

Predstavenie sa 

Získavať pozitívny postoj 

k sebe a iným.

6. Vrcholy a pády (anj1a3h) - 

Čítanie, texty 
Porozumieť sebe a

2. Čokoľvek ťa robí šťastným 

(anj1b4h, anj1b3h) - Práca 

s textom 

Získavať pozitívny postoj 

k sebe a spolužiakom.

 

typy, názory. 

do vyučovacieho procesu 

predmete anglický jazyk 1. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 1a3h, pokročilí ANJ 1b4h) 

Špecifikácia prierezovej 

Porozumieť sebe a svojmu 

Formovať dobré 

medziľudské vzťahy 

kolektíve mladých ľudí, 

získať zručnosti riešiť rôzne 

situácie. Akceptovať rôzne 

názorov na 

Porozumieť sebe a ostatným 

členom rodiny, zvládať 

vlastné správanie. 

Porozumieť sebe a svojim 

priateľom, formovať dobré 

medziľudské vzťahy v triede. 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého stravovania 

životného štýlu. 

Akceptovať rôzne typy ľudí 

ich názory v literature. 

Získavať pozitívny postoj 

iným. 

Porozumieť sebe a iným. 

vať pozitívny postoj 

spolužiakom. 
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Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete anglický jazyk 2. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 2a3h, pokročilí ANJ 2b4h)

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 
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8. Dievčatá a chlapci 

(anj1b4h) - Posluchové cv. – 

Šport 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

a nerizikového správania 

v každodennom živote.

3. Pracuj poriadne a zabávaj 

sa (anj1a3h) - Čítanie 

a počúvanie 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu.

3. Pracuj poriadne a zabávaj 

sa (anj1a3h) - Rozprávanie 

„Zdravý životný štýl“ 

Uplatňovať zásady zdravého 

životného štýlu.

5. Som super! (anj1a3h) - 

Písanie, formálny list, žiadosť 

o zamestnanie na základe 

inzerátu 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a

spolupráce 

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete anglický jazyk 2. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 2a3h, pokročilí ANJ 2b4h)

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

1. Spoznajme sa – 

posluchové cvičenie (ANJ 

2a3h) 

Porozumieť sebe a

priateľom, formovať dobré 

medziľudské vzťahy v triede

10. Kde si- Písanie (ANJ 2a3h) 
Získavať pozitívny postoj 

k sebe a k členom rodiny.

1.Spoznajme sa – Práca 

s textom (ANJ 2a3h) 

Porozumieť sebe 

partnerovi. 

4. Jedz, pi a buď veselý- 

Práca s textom  (ANJ 2a3h) 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého stravovania 

a životného štýlu.

11. Čo ak ...?- Práca s textom 

(ANJ 2b4h) 

Viesť žiakov k akceptácii 

rôznych typov ľudí, názorov, 

prístupov k riešeniu 

problémov, k

pozitívneho postoja k

a druhým. 

12. Ako žijeme...?- Práca 

s textom (ANJ 2b4h) 

Viesť žiakov k porozumeniu 

sebe a iným, k získavaniu 

pozitívneho postoja k sebe 

a druhým. 

2. Buď šťastný!- Práca Viesť žiakov k porozumeniu 

 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

nerizikového správania 

každodennom živote. 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu. 

Uplatňovať zásady zdravého 

životného štýlu. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a vzájomnej 

do vyučovacieho procesu 

predmete anglický jazyk 2. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 2a3h, pokročilí ANJ 2b4h) 

Špecifikácia prierezovej 

Porozumieť sebe a svojim 

priateľom, formovať dobré 

medziľudské vzťahy v triede 

Získavať pozitívny postoj 

členom rodiny. 

Porozumieť sebe a svojmu 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého stravovania 

životného štýlu. 

Viesť žiakov k akceptácii 

rôznych typov ľudí, názorov, 

riešeniu 

problémov, k získavaniu 

pozitívneho postoja k sebe 

Viesť žiakov k porozumeniu 

sebe a iným, k získavaniu 

pozitívneho postoja k sebe 

Viesť žiakov k porozumeniu 
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Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete anglický jazyk 3. (ANJ 3b4h)a

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 
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s textom (ANJ 2b4h) sebe a iným, k získavaniu 

pozitívneho postoja k sebe 

a druhým. 

6. Ľúbim to! !- Práca 

s textom (ANJ 2b4h) 

Viesť žiakov k

základných princípov 

zdravého životného štýlu.

12. Nikdy viac- Práca 

s textom (ANJ 2a3h) 

Akceptovať rôzne typy ľudí 

a názory na hudobnom 

festivale. Zvládať vlastné 

správanie. 

2. Čokoľvek ťa robí šťastným- 

Práca s textom (ANJ 2a3h) 

Získavať pozitívny postoj 

k sebe a spolužiakom.

7. Svet práce Životné príbehy 

– rozprávanie o sebe (ANJ 

2b4h) 

Akceptácia rôznych typov 

ľudí ich povolaní a

8. Len si to predstav!- Práca 

s textom (ANJ 2b4h) 

Smerovať žiakov k

vlastného správania. Viesť 

žiakov k formovaniu dobrých 

medziľudských vzťah

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete anglický jazyk 3. (ANJ 3b4h)a 4.( ANJ 4b4h) ročník pokročilí 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

11. Porozprávaj mi o tom! 

(ANJ 3b4h) 

Akceptovať rôzne typy ľudí, 

názory a prístupy k

osobných problémov.

12. Dôležité životné udalosti- 

Počúvanie – pieseň (ANJ 

3b4h) 

Porozumieť sebe aj iným. 

Akceptovať ľudí s

názormi a postojmi 

a prístupom 

problémov. 

3. To je príbeh -Posluch 

a rozprávanie – Skladačka 

(ANJ 3b4h) 

Pochopiť hodnotu peňazí 

v kontraste k

hodnotám. 

7. Vzťahy medzi ľuďmi 

Čítanie a hovorenie. (ANJ 

4b4h) 

Viesť žiakov k

vlastného správania, k 

uplatňovaniu základných 

princípov zdravého 

životného štýlu 

 

sebe a iným, k získavaniu 

pozitívneho postoja k sebe 

Viesť žiakov k uplatňovaniu 

základných princípov 

zdravého životného štýlu. 

Akceptovať rôzne typy ľudí 

názory na hudobnom 

festivale. Zvládať vlastné 

Získavať pozitívny postoj 

spolužiakom. 

Akceptácia rôznych typov 

ľudí ich povolaní a názorov. 

Smerovať žiakov k zvládaniu 

vlastného správania. Viesť 

formovaniu dobrých 

medziľudských vzťahov. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Akceptovať rôzne typy ľudí, 

prístupy k riešeniu 

osobných problémov. 

Porozumieť sebe aj iným. 

Akceptovať ľudí s inými 

postojmi 

prístupom k riešeniu 

 

Pochopiť hodnotu peňazí 

kontraste k iným 

Viesť žiakov k zvládaniu 

vlastného správania, k 

uplatňovaniu základných 

princípov zdravého 

životného štýlu 
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Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 
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a nerizikového správania 

v každodennom živote.

9. - Práca s textom – Rodinné 

záležitosti (ANJ 3b4h) 

Formovať dobré 

medziľudské vzťahy v

aj mimo nej. Porozumieť 

sebe i iným v

10. Mánie -Písanie životopisu 

(ANJ 3b4h) 

Získať pozitívny postoj k

aj k iným. Akceptovať rôzne 

typy ľudí a ich postoje.

2. Bol som tam, urobil som 

to- Hovorenie – Sny sa plnia 

(ANJ 3b4h) 

Akceptovať rôzne typy ľudí, 

ich názory, životný štýl, sny 

a túžby. 

4. Nič než pravda 

Každodenná angličtina – 

zdvořilost(ANJ 4b4h) 

Viesť žiakov k

pozitívneho postoja k

a iným, k získaniu základných 

sociálnych zručností pre 

riešenie rôznych situácií.

5. Pohľad do budúcnosti 

Prieskum názorov mladých 

ľudí. (ANJ 4b4h) 

Viesť žiakov k

pozitívneho postoja k

a iným,k akceptácii rôznych 

typov ľudí, názorov, prístupu 

k riešeniu problémov.

5. Pohľad do budúcnosti 

Písanie – e-mail priateľovi. 

(ANJ 4b4h) 

Viesť žiakov k

seba  a iných, formovaniu 

dobrých medziľudských 

vzťahov v triede a

1. Doma najlepšie 

Každodenná angličtina (ANJ 

3b4h) 

Zvládať vlastné správanie na 

kultúrnej úrovni. Rozvíjať 

základné zručnosti 

komunikácie v

spoločenských situáciách na 

úrovni vzdelaného člověka.

3. To je príbeh Čítanie 

a rozprávanie (ANJ 3b4h) 

Porozumieť sebe aj iným, 

komplikovaným 

v rodine. Rozvíjať základné 

zručnosti komunikácie 

v konfliktných situáciách a 

hľadať riešenie problémov.

8. Extrémne zážitky a miesta 

Medziľudské vzťahy. (ANJ 

Viesť žiakov k

základných zručností 

 

nerizikového správania 

každodennom živote. 

Formovať dobré 

iľudské vzťahy v rodine 

aj mimo nej. Porozumieť 

iným v rodine. 

Získať pozitívny postoj k sebe 

iným. Akceptovať rôzne 

ich postoje. 

Akceptovať rôzne typy ľudí, 

ich názory, životný štýl, sny 

Viesť žiakov k získavaniu 

pozitívneho postoja k sebe 

iným, k získaniu základných 

sociálnych zručností pre 

riešenie rôznych situácií. 

Viesť žiakov k získavaniu 

pozitívneho postoja k sebe 

iným,k akceptácii rôznych 

typov ľudí, názorov, prístupu 

riešeniu problémov. 

Viesť žiakov k porozumeniu 

iných, formovaniu 

dobrých medziľudských 

triede a mimo nej. 

Zvládať vlastné správanie na 

kultúrnej úrovni. Rozvíjať 

základné zručnosti 

komunikácie v rôznych 

spoločenských situáciách na 

úrovni vzdelaného člověka. 

Porozumieť sebe aj iným, 

komplikovaným vzťahom 

rodine. Rozvíjať základné 

zručnosti komunikácie 

konfliktných situáciách a 

hľadať riešenie problémov. 

Viesť žiakov k rozvíjaniu 

základných zručností 
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4b4h) komunikácie a

spolupráce, k akceptácii 

rôznych typov ľudí, názorov, 

prístupov k riešeniu 

problémov. 

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete anglický jazyk 3. (ANJ 3a3h)a 4.( ANJ 4a3h) ročník mierne pokročilí

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

7. Známi ľudia- práca 

s textom (ANJ3z) 

Akceptovať rôzne typy ľudí, 

ich názory. Porozumieť iným 

a ich životným postojom.

12. Ako žijeme- práca 

s textom (ANJ4a3h) 

Viesť žiakov k

sebe a iným. Viesť k 

získavaniu pozitívneho 

postoja k sebe a

2. Buď šťastný!- práca 

s textom (ANJ4a3h) 

Viesť žiakov k porozumeniu 

seba a iným. Viesť k 

získavaniu pozitívneho 

postoja k sebe a

3. Čo sa stalo- rozprávanie 

o prázdninách (ANJ3z) 

Porozumieť sebe, 

sociálne rozdiely medzi 

ľuďmi a rozvíjať empatické 

cítenie. 

5. Plány do budúcnosti- 

práca s textom (ANJ3z) 

Porozumieť sebe 

a problémom iných. 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

a nerizikového správania 

v každodennom živote.

8. Príkazy a zákazy- práca 

s textom (ANJ3z) 

Porozumieť sebe aj iným pri 

výbere povolania 

a akceptovať rôzne typy ľudí 

a ich názory. 

11. Čo ak ...?- posluchové 

cvičenie (ANJ4a3h) 

Viesť žiakov k akceptácii 

rôznych typov ľudí, názorov, 

prístupov k riešeniu 

problémov. Viesť 

k získavaniu pozitívneho 

postoja k sebe a

 

komunikácie a vzájomnej 

spolupráce, k akceptácii 

rôznych typov ľudí, názorov, 

riešeniu 

 

do vyučovacieho procesu 

4.( ANJ 4a3h) ročník mierne pokročilí 

Špecifikácia prierezovej 

Akceptovať rôzne typy ľudí, 

ich názory. Porozumieť iným 

ich životným postojom. 

Viesť žiakov k porozumeniu 

iným. Viesť k 

získavaniu pozitívneho 

postoja k sebe a druhým. 

Viesť žiakov k porozumeniu 

iným. Viesť k 

získavaniu pozitívneho 

postoja k sebe a druhým. 

Porozumieť sebe,  pochopiť 

sociálne rozdiely medzi 

rozvíjať empatické 

Porozumieť sebe 

problémom iných. 

Uplatňovať základné princípy 

životného štýlu 

nerizikového správania 

každodennom živote. 

Porozumieť sebe aj iným pri 

výbere povolania 

akceptovať rôzne typy ľudí 

 

žiakov k akceptácii 

rôznych typov ľudí, názorov, 

riešeniu 

problémov. Viesť 

získavaniu pozitívneho 

sebe a druhým. 
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8. Príkazy a zákazy- 

posluchové cvičenie (ANJ3z) 

Rozvíjať základné 

komunikácie a

zručnosti pre riešenie 

rôznych životných situácií.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

N- L 2 Naša rodina 

SCH-L 2/3/ Generačné 

rozdiely. 

Formovať dobré 

medziľudské vzťahy v

SCH-L 6/2/ Život v skupine. 
Formovať dobré 

medziľudské vzťahy.

N- L 22 Terorizmus. 

Formulovať problémy 

spojené so sociálno

patologickými javmi.

SCH- L 1/4/ Dobré časy- zlé 

časy, Jedno dieťa? 

Rozmýšľať o 

a morálnych dilemách 

a zaujať k nim postoj.

SCH- L 2/4/ Život s bariérami, 

Priateľ s tmavou kožou. 

Akceptovať rôzne typy ľudí

a názorov. 

SCH -L 1/3/ Supermarket. 

Uplatniť svoje práva 

a predchádzať problémom 

a konfliktom.

SCH-L 7/2/ Fotopríbeh. 
Rozpoznať nátlak skupiny, 

vyhľadať pomoc.

SCH-L 8/2/ Drogové pasce. 
Rozpoznať vlastné 

ohrozenie, vyhľadať pomoc.

SSD-L7/1 V televíznom 

štúdiu. 

SSD-L6/2 Na návšteve 

u Ronniho. 

Akceptovať rôzne typy ľudí, 

názory. 

SSD-L8/2 Svet športu. 

Uplatňovať získané životné 

zručnosti a prijaté pravidlá 

pri pohybových a športových 

zručnostiach.

SSD-12/2 V reštaurácii. Akceptácia rôznych typov 

 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a sociálne 

zručnosti pre riešenie 

rôznych životných situácií. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Formovať dobré 

medziľudské vzťahy v rodine. 

Formovať dobré 

medziľudské vzťahy. 

Formulovať problémy 

sociálno-

patologickými javmi. 

 sociálnych 

morálnych dilemách 

nim postoj. 

Akceptovať rôzne typy ľudí 

Uplatniť svoje práva 

predchádzať problémom 

konfliktom. 

Rozpoznať nátlak skupiny, 

vyhľadať pomoc. 

Rozpoznať vlastné 

ohrozenie, vyhľadať pomoc. 

Akceptovať rôzne typy ľudí, 

Uplatňovať získané životné 

zručnosti a prijaté pravidlá 

pri pohybových a športových 

zručnostiach. 

Akceptácia rôznych typov 
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ľudí, názorov, prístupov.

SSD-L14/2Peniaze. 

Vyhodnotiť etiku svojho 

správania a konania a 

posúdiť, čo je dobré a zlé.

SSD-L12/3 Rozprávky. 
Upevňovať mravné normy 

v správaní a myslení.

Škola základ života. 
Orientovať sa vo sfére 

vzdelania. 

N-L 4 Naša hodina nemčiny. 
Efektívne využiť svoj 

pracovný čas.

N- L 12 Ráno, Môj pracovný 

deň. 

Efektívne využiť svoj 

pracovný čas.

N- L 15 Čo robíte vo svojom 

voľnom čase? 

SCH-L 4 Voľný čas. 

Efektívne využívať a

svoj voľný čas.

N- L 17 Stáž v zahraničí. 

Orientovať sa vo sfére 

vzdelania a povolaní 

a stanoviť si svoje ciele.

Žilina. 

Rozvíjať pozitívny postoj ku 

svojmu bydlisku, prezentovať 

jeho krásy a hodnoty.

Hudba, literatúra, umenie. 

SCH- L 4/2/ Pankáč, 

Mládežnícke skupiny. 

Porozumieť sebe i

SCH- L 7/3/ Nádej pri 

zdravotných problémoch. 

Vnímať zdravie ako dôležitú 

hodnotu života.

SCH-L 5/3/ Aký ste športový 

typ? 

Uplatňovať zásady zdravého 

životného štýlu.

SCH-L6 Vysnívané povolanie. 
Orientovať sa vo sfére 

povolaní. 

SCH-L 12 Formy správania, 

Klamanie je „in“. 
Zvládať vlastne správanie.

SCH-L 2,3,/2/Známky, Mám 

sa príliš dobre, Školské 

problémy. 

Plánovať a riadiť svoje 

vlastné učenie.

SCH-L 5/2/ Idoly a vzory, 

Melanie, Sebastian. 
Rozpoznať svoje silné a

stránky, získať pozitívny 

 

ľudí, názorov, prístupov. 

Vyhodnotiť etiku svojho 

správania a konania a 

posúdiť, čo je dobré a zlé. 

Upevňovať mravné normy 

správaní a myslení. 

Orientovať sa vo sfére 

Efektívne využiť svoj 

pracovný čas. 

Efektívne využiť svoj 

pracovný čas. 

Efektívne využívať a plánovať 

svoj voľný čas. 

Orientovať sa vo sfére 

vzdelania a povolaní 

stanoviť si svoje ciele. 

Rozvíjať pozitívny postoj ku 

svojmu bydlisku, prezentovať 

hodnoty. 

sebe i iným. 

Vnímať zdravie ako dôležitú 

hodnotu života. 

Uplatňovať zásady zdravého 

životného štýlu. 

Orientovať sa vo sfére 

Zvládať vlastne správanie. 

riadiť svoje 

vlastné učenie. 

Rozpoznať svoje silné a slabé 

skať pozitívny 
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postoj k sebe a

SSD-L-4/Jedlá a nápoje 
Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu.

SSD-L8/1 Vo fitnescentre. 

Stanoviť si ciele a

v súlade so svojimi reálnymi 

schopnosťami, záujmami 

a potrebami.

SSD-10/1 Školská práca. 
Orientovať sa vo svete 

povolaní 

SSD-11/1Ľudia a ich koníčky. 

Zvážiť svoje potreby, svoje 

silné a slabé stránky a 

možnosti svojho rozvoja.

SSD-12/1 U lekára. 
Vnímať zdravie ako dôležitú 

hodnotu života.

SSD-L3//1Detektív 

obchodného domu a zlodej. 

SSD-14/1 V krčme. 

Porozumenie sebe a iným. 

Získať základné sociálne 

zručnosti pre riešenie 

rôznych situácií.

SSD-L5/2 A váš názor...? 
Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu.

SSD-L7/2 Traja kamaráti. 

Vyhodnotiť etiku svojho 

správania a konania a 

posúdiť, čo je dobré a zlé vo 

svojom správaní.

SSD-L9/2 Zdravie. 

Uprednostniť nadobudnuté 

zásady zdravého životného 

štýlu. 

SSD-L10/2 Školský systém. 

Poznať svoj individuálny štýl 

učenia a využiť ho na rozvoj 

svojho vzdelanostného 

potenciálu. 

SSD-L2/3 Zdravá výživa. 

Uvedomiť si dôležitosť 

stravovania ako faktoru 

zdravého životného štýlu a 

prevencie. 

SSD-L4/3 Doprava. 

Rýchlejšie...  

Získať základné sociálne 

zručnosti pre riešenie 

rôznych sociálnych situácií.

 

sebe a druhým. 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu. 

Stanoviť si ciele a priority 

súlade so svojimi reálnymi 

schopnosťami, záujmami 

potrebami. 

Orientovať sa vo svete 

Zvážiť svoje potreby, svoje 

silné a slabé stránky a 

možnosti svojho rozvoja. 

Vnímať zdravie ako dôležitú 

hodnotu života. 

Porozumenie sebe a iným. 

Získať základné sociálne 

zručnosti pre riešenie 

rôznych situácií. 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu. 

Vyhodnotiť etiku svojho 

správania a konania a 

posúdiť, čo je dobré a zlé vo 

svojom správaní. 

Uprednostniť nadobudnuté 

zásady zdravého životného 

Poznať svoj individuálny štýl 

učenia a využiť ho na rozvoj 

svojho vzdelanostného 

Uvedomiť si dôležitosť 

stravovania ako faktoru 

zdravého životného štýlu a 

Získať základné sociálne 

zručnosti pre riešenie 

rôznych sociálnych situácií. 
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SSD-L6/3 Nemecká klasická 

literatúra. 

Uvažovať o dôsledkoch 

vlastného správania a 

konania. 

SSD-L9/3 Práca, 

zamestnanie. 

Vyhodnotiť svoje predstavy a 

želania o budúcom povolaní 

s reálnymi požiadavkami a 

prispôsobiť tomu svoje 

rozhodnutia.

N- L 3 Na návšteve, Pýtame 

sa na cestu. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie.

N- L 6 Dobrú chuť! 

Primerane komunikovať 

v danej situácii 

v reštaurácii.

N- L 7 U lekára a zubára. 
Primerane komunikovať 

v danej situácii 

N- L 8 Obchodnom dome. 
Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie.

N- L 9 Telefonický rozhovor. 

Primerane komunikovať 

v danej situácii 

telefonovanie.

N-L 11 Návšteva kina. Prezentovať vlastné názory.

N- L 18 Okružná jazda po 

Čechách a Slovensku, 

S cestovnou kanceláriou. 

Prezentovať svoje vedomosti 

o danej krajine.

N- L 19 V hoteli. 
Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie

SSD-L0/1Prvé kroky. 

Komunikovať v

situáciách svojho života 

a brať do úvahy i

a význam never

komunikácie.

SSD-1/1 Na večierku. 
Prezentovať a

sa. 

SSD-L3/1Nákupy. 

SSD-2/1Poznáte už...? 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a

spolupráce. 

SSD-L5/1Bývanie. 
Prezentovať a

sa. 

 

Uvažovať o dôsledkoch 

vlastného správania a 

Vyhodnotiť svoje predstavy a 

želania o budúcom povolaní 

reálnymi požiadavkami a 

prispôsobiť tomu svoje 

rozhodnutia. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie. 

Primerane komunikovať 

danej situácii - 

reštaurácii. 

Primerane komunikovať 

danej situácii - u lekára. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie. 

Primerane komunikovať 

danej situácii - 

telefonovanie. 

Prezentovať vlastné názory. 

Prezentovať svoje vedomosti 

danej krajine. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie- v hoteli. 

Komunikovať v rôznorodých 

situáciách svojho života 

brať do úvahy i špecifiká 

význam neverbálnej 

komunikácie. 

Prezentovať a prezentovať 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a vzájomnej 

 

Prezentovať a prezentovať 
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SSD-L6/1V televíznom 

štúdiu. 

Rozvíjať základne zručnosti 

komunikácie.

SSD-L9/1 

Cielene komunikovať, prijať 

obojsmerné zásady 

konštruktívnej kritiky.

SSD-L2/2Na módnej 

prehliadke. 

Rozvíjať zručnosti 

komunikácie a

spolupráce. 

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Kto to je? 
Prezentovať svoju rodinu 

a vzájomné vzťahy v

Čo mám rád… 

Rozvíjať základnú zručnosť 

komunikácie pri vyjadrovaní 

vzťahu k druhým ľudom.

Kto je kto? 

Prezentovať názor na 

druhého človeka, formovať 

pozitívny postoj k

Dievča, chlapec mojich snov. 

Prezentovať svoj názor na 

druhého človeka a

pozitívny postoj k

Záľuby, koníčky. 

Rozvíjať komunikačné 

zručnosti, porozumieť sebe 

a iným. 

Ideálny deň. 

Rozvíjať komunikačné 

zručnosti, porozumieť sebe 

a iným. 

10 rád pre zdravie. 
Prezentovať svoj názor na 

zdravý spôsob života.

Hľadáte prácu? 

Získať komunikačné 

zručnosti pre riešenie 

rôznych životných situácií.

Hobby mojej rodiny. 
Prezentovať svoju rodinu 

a vzájomné vzťahy v

 

Rozvíjať základne zručnosti 

komunikácie. 

Cielene komunikovať, prijať 

obojsmerné zásady 

konštruktívnej kritiky. 

Rozvíjať zručnosti 

komunikácie a vzájomnej 

 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Prezentovať svoju rodinu 

vzájomné vzťahy v nej. 

Rozvíjať základnú zručnosť 

komunikácie pri vyjadrovaní 

druhým ľudom. 

Prezentovať názor na 

druhého človeka, formovať 

pozitívny postoj k druhým. 

Prezentovať svoj názor na 

druhého človeka a formovať 

pozitívny postoj k druhým. 

Rozvíjať komunikačné 

zručnosti, porozumieť sebe 

Rozvíjať komunikačné 

zručnosti, porozumieť sebe 

Prezentovať svoj názor na 

zdravý spôsob života. 

Získať komunikačné 

zručnosti pre riešenie 

rôznych životných situácií. 

Prezentovať svoju rodinu 

vzájomné vzťahy v nej. 
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Ktoré predmety má a nemá 

Dáša rada? 

Prezentovať svoj názor 

a vzťah k predmetom 

v škole. 

Kedy máš narodeniny? 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie v

formovať dobré vzťahy 

v triede. 

Na nákup. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácia a

spolupráce. 

Čo si chcete objednať? 
Rozvíjať základné 

komunikácie

Čo budeme robiť cez 

prázdniny? 

Prezentovať svoje plány na 

prázdniny. 

Povedzte, prosím, kde je tu... 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a

spolupráce. 

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete francúzsky jazyk 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Predstavenie sa, dialógy. Porozumieť sebe aj iným.

Zadanie projektu – Moja 

škola. 

Akceptácia rôznych typov 

ľudí a názorov.

QL L3 Môj voľný čas. 

Efektívne využívať svoj 

pracovný aj voľný čas, 

plánovať si aktuálne činnosti.

Zadanie projektu – Moja 

rodina. 
Porozumieť sebe a

QL L5 Môj deň. 

Efektívne využívať svoj 

pracovný aj voľný čas, 

plánovať si aktuálne 

QL L4 Rodinný život, vzťahy. 

QL L5 V zdravom tele zdravý 

duch. 

Uvažovať o dôsledkoch 

vlastného správania 

a konania. 

Uprednostniť nadobudnuté 

zásady zdravého životného 

 

Prezentovať svoj názor 

predmetom 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie v skupine, 

formovať dobré vzťahy 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácia a vzájomnej 

 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie. 

Prezentovať svoje plány na 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a vzájomnej 

 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Porozumieť sebe aj iným. 

Akceptácia rôznych typov 

názorov. 

Efektívne využívať svoj 

pracovný aj voľný čas, 

plánovať si aktuálne činnosti. 

Porozumieť sebe a iným. 

Efektívne využívať svoj 

pracovný aj voľný čas, 

plánovať si aktuálne činnosti. 

dôsledkoch 

vlastného správania 

Uprednostniť nadobudnuté 

zásady zdravého životného 
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štýlu vo svojom správaní 

a konaní. 

QL L3 Opis osoby. 
Prezentovať a

sa. 

Oblečenie. 
Prezentovať a

sa. 

QL L5 Športy. 

Efektívne využívať svoj 

pracovný aj voľný čas, 

plánovať si aktuálne činnosti.

Ľudské telo. Porozumieť sebe a

QL L1 Ako sa máš 
Prezentovať a

sa. 

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete španielsky jazyk 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Škola je tiež zábavná. 

Akceptácia rôznych typov 

ľudí a názorov.

Som lekár a pracujem 

v nemocnici. 

Šport a zdravie. 

Zdravie a choroby. 

Získať pozitívny postoj k

a druhým, zvládnuť vlastné 

správanie. 

Moje telo. 
Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu.

Vplyv životného štýlu na 

naše zdravie, civilizačné 

choroby. 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu.

Získavanie pozitívneho 

postoja k sebe a druhým.

Predstavenie sa, dialógy. Porozumieť sebe a

Kde bývaš? 
Získavať pozitívny postoj 

k sebe a druhým.

Čím chcem byť. 
Získavať pozitívny postoj 

k sebe a druhým.

Práca s textom – Annin Porozumieť sebe a iným.

 

štýlu vo svojom správaní 

Prezentovať a prezentovať 

Prezentovať a prezentovať 

Efektívne využívať svoj 

pracovný aj voľný čas, 

plánovať si aktuálne činnosti. 

Porozumieť sebe a iným. 

Prezentovať a prezentovať 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Akceptácia rôznych typov 

názorov. 

Získať pozitívny postoj k sebe 

druhým, zvládnuť vlastné 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu. 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu. 

Získavanie pozitívneho 

sebe a druhým. 

Porozumieť sebe a iným. 

Získavať pozitívny postoj 

druhým. 

Získavať pozitívny postoj 

druhým. 

Porozumieť sebe a iným. 
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denník – Španielske sviatky. 

Môj voľný čas. 
Získavať pozitívny postoj 

k sebe a druhým.

Rozprávanie o sebe. 

Porozumenie sebe a

získanie pozitívneho postoja 

k sebe a druhým.

Opis domu/ bytu. 
Získavať pozitívny postoj 

k sebe a druhým.

Konverzácia: Sviatky – 

všeobecná. 

Akceptovať rôzne typy ľudí, 

názorov, postojov.

Sviatky v Španielsku. Porozumieť sebe a iným.

Sviatky na Slovensku. 
Získať pozitívny postoj 

k vlastnej kultúre.

Rodinný život, vzťahy. 

Zvládať vlastné správanie, 

získať základné sociálne 

zručnosti pre riešenie 

rôznych situácii.

Miesto, kde žijem - Kultúrny 

život (divadlo, tanec, hudba). 

Získať pozitívny postoj k

a druhým. 

Životné prostredie. 
Získať pozitívny postoj k

a druhým. 

Moja budúcnosť- výber 

povolania, výhody 

a nevýhody. 

Porozumieť sebe a

zvládnuť vlastné správanie.

Mládež a jej svet. Porozumieť sebe a

Na nákupoch. 

Získať základné sociálne 

zručnosti pre riešenie 

rôznych situácii.

Športy. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a

spolupráce, formovať dobré 

medziľudské 

Problémy mladých ľudí. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a

spolupráce. 

Kde trávime prázdniny, 

dovolenky. 

Formovanie dobrých 

medziľudských vzťahov.

 

Získavať pozitívny postoj 

druhým. 

Porozumenie sebe a iným, 

získanie pozitívneho postoja 

druhým. 

Získavať pozitívny postoj 

druhým. 

Akceptovať rôzne typy ľudí, 

názorov, postojov. 

Porozumieť sebe a iným. 

Získať pozitívny postoj 

vlastnej kultúre. 

Zvládať vlastné správanie, 

získať základné sociálne 

zručnosti pre riešenie 

rôznych situácii. 

Získať pozitívny postoj k sebe 

Získať pozitívny postoj k sebe 

Porozumieť sebe a iným, 

zvládnuť vlastné správanie. 

Porozumieť sebe a iným. 

Získať základné sociálne 

zručnosti pre riešenie 

rôznych situácii. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a vzájomnej 

spolupráce, formovať dobré 

medziľudské vzťahy. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a vzájomnej 

 

Formovanie dobrých 

medziľudských vzťahov. 
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Príprava plánu dovolenky. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a

spolupráce. 

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Pravdepodobnosť javu a jej 

výpočet. 

Formulovať problémy so 

sociálno-patologickými javmi 

spoločnosti (gamblerstvo) 

a uprednostniť odmietavý 

postoj k nim.

Opakované pokusy. 

Bernoulliho schéma. 

Číselné sústavy. 

Rozvoj zručností, pochopenie 

podstaty odlišnej číselnej 

sústavy od bežnej praxe.

Grafické riešenie 

kvadratickej  rovnice a 

nerovnice. 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať,  vie

ako aktívny člen skupiny a 

akceptuje pravidlá 

skupinovej práce.
Rezy telies. 

Objem mnohostenov. 

Vyzdvihnúť jednoduchosť 

a estetickú krásu 

pravidelných mnohostenov 

pri rozvoji kultúrnych 

a osobných kompetencií.

Pojem funkcie, obory 

funkcie. Graf funkcie. 

Uplatniť nové poznatky na 

rozvoj svojho 

vzdelanostného potenciálu 

a vedieť ich obhá

Termínovaný vklad. Sankcie 

a riziká. Úlohy z praxe. 

Podstata zloženého 

úročenia. 

Úroková miera a úrok, daň 

z úroku. 

Výpočet limít funkcií. 

Derivácia funkcie. 

Prispieť k rozšíreniu 

osobnostného rastu žiaka 

a rozvoju jeho zručností.

 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a vzájomnej 

 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

problémy so 

patologickými javmi 

spoločnosti (gamblerstvo) 

uprednostniť odmietavý 

nim. 

Rozvoj zručností, pochopenie 

podstaty odlišnej číselnej 

sústavy od bežnej praxe. 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať,  vie pracovať 

ako aktívny člen skupiny a 

akceptuje pravidlá 

skupinovej práce. 

Vyzdvihnúť jednoduchosť 

estetickú krásu 

pravidelných mnohostenov 

pri rozvoji kultúrnych 

osobných kompetencií. 

Uplatniť nové poznatky na 

rozvoj svojho 

vzdelanostného potenciálu 

vedieť ich obhájiť. 

rozšíreniu 

osobnostného rastu žiaka 

rozvoju jeho zručností. 
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Použitie KČ pri riešení 

náročnejších úloh. 

Vidieť množstvo aplikácií 

komplexných čísel vo fyzike 

a technickej praxi.

Kombinatorické úlohy 

z praxe.  

vedieť prijímať odlišné 

názory a prístupy k

problémov, akceptovať 

pravidlá skupinovej práce

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Bezpečné a etické správanie 

sa na internete. 

Dokáže vyhodnotiť etiku 

svojho správania a

na internete.

Práca v operačnom systéme. 

Formulovať problémy so 

sociálno-patologickými javmi 

spoločnosti (závislosť na 

počítačových hrách) 

a uprednostniť odmietavý 

postoj k nim.

Zdieľanie priečinkov a 

súborov na webe, paralelná 

práca s textom, obrazom, 

tabuľkami a prezentáciami. 

Dokáže využiť e

dištančné vzdelávanie na 

rozvoj svojho 

vzdelanostného potenciálu.

Animovaná grafika. 

Rozvíjať úroveň gra

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať.

Aplikácie na spracovanie 

vektorovej grafickej 

informácie. 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať.

Cyklus ako opakovanie 

príkazov, telo cyklu. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a

rôzne prístupy k

problémov. 

Aplikácie na spracovanie 

vektorovej grafickej 

informácie. 

Rozvíjať potenciál osobnosti 

formou grafického prejavu.

Autorské práva na softvér, Rozširovať svoj osobnostný 

 

Vidieť množstvo aplikácií 

komplexných čísel vo fyzike 

technickej praxi. 

vedieť prijímať odlišné 

prístupy k riešeniu 

problémov, akceptovať 

vidlá skupinovej práce 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Dokáže vyhodnotiť etiku 

svojho správania a konania 

na internete. 

Formulovať problémy so 

patologickými javmi 

spoločnosti (závislosť na 

počítačových hrách) 

uprednostniť odmietavý 

nim. 

Dokáže využiť e-learning, 

dištančné vzdelávanie na 

rozvoj svojho 

vzdelanostného potenciálu. 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať. 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a akceptovať 

rôzne prístupy k riešeniu 

 

Rozvíjať potenciál osobnosti 

formou grafického prejavu. 

Rozširovať svoj osobnostný 
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licencia, legálnosť 

používania. 

rast a rozvíjať zručnosti, 

prevziať zodpovednosť za 

osobné rozhodnutia v

licencií na softvér, zvažovať 

alternatívy a 

Tabuľkový kalkulátor – grafy. 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať.

Tabuľkový kalkulátor – 

vzorce. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a

rôzne prístupy k

problémov. 

Vyhľadávanie informácií na 

webe. 

Komunikovať v

aktívne počúvať, 

a odovzdávať spätnú väzbu 

a adekvátne sa vyjadrovať 

vyhľadať na internete 

informácie na danú tému, 

práca v skupine.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Meranie fyzikálnych veličín. 

Meranie dĺžky. Dĺžkové 

meradlá. 

Rozvíjať manuálne zručnosti 

v praktických situáciách.

Vyhodnotenie merania a 

spracovanie výsledkov. 

Chyby merania. 

Získať a aktívne 

nadobudnuté zručnosti, 

zaujať kritický postoj 

k experimentálne získaným 

výsledkom. 

Meranie času. Doba kmitu 

kyvadla. 

Získavaním meracích 

návykov a zručností prispieť 

k osobnostnému rastu žiaka.

Meranie zrýchlenia 

priamočiareho pohybu. 

Získavaním meracích 

návykov a zručností prispieť 

k osobnostnému rastu žiaka.

Meranie faktora šmykového Získavaním meracích 

 

rozvíjať zručnosti, 

prevziať zodpovednosť za 

osobné rozhodnutia v oblasti 

licencií na softvér, zvažovať 

 ich dôsledky. 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a akceptovať 

rôzne prístupy k riešeniu 

 

Komunikovať v skupine – 

aktívne počúvať, prijímať 

odovzdávať spätnú väzbu 

adekvátne sa vyjadrovať – 

vyhľadať na internete 

informácie na danú tému, 

skupine. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Rozvíjať manuálne zručnosti 

praktických situáciách. 

aktívne používať 

nadobudnuté zručnosti, 

zaujať kritický postoj 

experimentálne získaným 

Získavaním meracích 

zručností prispieť 

osobnostnému rastu žiaka. 

Získavaním meracích 

zručností prispieť 

osobnostnému rastu žiaka. 

Získavaním meracích 
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trenia. návykov a zručností prispieť 

k osobnostnému rastu žiaka.

Meranie povrchového 

napätia kvapalín. 

Získavaním meracích 

návykov a zručností prispieť 

k osobnostnému rastu žiaka.

Meranie merného 

skupenského tepla topenia, 

prípadne varu. 

Získavaním meracích 

návykov a zručností prispieť 

k osobnostnému rastu žiaka.

Meranie hustoty pevnej látky 

pomocou Archimedovho 

zákona. 

Získavaním meracích 

návykov a zručností prispieť 

k osobnostnému rastu žiaka.

Meranie výtokovej rýchlosti 

kvapaliny. 

Získavaním meracích 

návykov a zručností prispieť 

k osobnostnému rastu žiaka.

Určenie voltampérovej 

charakteristiky spotrebiča. 

Získavaním meracích 

návykov a zručností prispieť 

k osobnostnému rastu žiaka.

Magnetické pole 

rovnobežných vodičov 

s prúdom.  

Rozvíjať grafický prejav a

pre názornosť.

Meranie indukčnosti cievky 

alebo kapacity kondenzátora 

pomocou striedavého prúdu. 

Získavaním meracích 

návykov a zručností prispieť 

k osobnostnému rastu žiaka.

Kmitavý pohyb a jeho 

charakteristiky. 

Rozlišovať a správne 

interpretovať rôzne druhy 

kmitavého pohybu v

Meranie tuhosti pružiny. 
Rozvíjať manuálne zručnosti 

v praktických situáciách.

Meranie hmotnosti telesa 

mechanickým oscilátorom. 

Rozvíjať manuálne zručnosti 

v praktických situáciách.

Overenie vzťahu pre periódu 

kyvadla. 

Rozvíjať manuálne zručnosti 

v praktických situáciách.

Meranie tiažového 

zrýchlenia pomocou 

matematického kyvadla. 

Rozvíjať manuálne zručnosti 

v praktických situáciách.

Meranie rýchlosti zvuku. 
Rozvíjať manuálne zručnosti 

v praktických situáciách.

Meranie indexu lomu. Získavaním meracích 

 

zručností prispieť 

osobnostnému rastu žiaka. 

Získavaním meracích 

zručností prispieť 

osobnostnému rastu žiaka. 

Získavaním meracích 

zručností prispieť 

osobnostnému rastu žiaka. 

Získavaním meracích 

zručností prispieť 

osobnostnému rastu žiaka. 

Získavaním meracích 

zručností prispieť 

osobnostnému rastu žiaka. 

Získavaním meracích 

zručností prispieť 

osobnostnému rastu žiaka. 

Rozvíjať grafický prejav a cit 

pre názornosť. 

Získavaním meracích 

zručností prispieť 

osobnostnému rastu žiaka. 

správne 

interpretovať rôzne druhy 

kmitavého pohybu v praxi. 

Rozvíjať manuálne zručnosti 

praktických situáciách. 

Rozvíjať manuálne zručnosti 

praktických situáciách. 

Rozvíjať manuálne zručnosti 

aktických situáciách. 

Rozvíjať manuálne zručnosti 

praktických situáciách. 

Rozvíjať manuálne zručnosti 

praktických situáciách. 

Získavaním meracích 
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Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete chémia 

Tematické okruhy 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete biológia 

Tematické okruhy 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 
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návykov a zručností prispieť 

k osobnostnému rastu žiaka.

Meranie ohniskovej 

vzdialenosti šošovky. 

Získavaním meracích 

návykov a zručností prispieť 

k osobnostnému rastu žiaka.

Optické prístroje. 

Získavaním meracích 

návykov a zručností prispieť 

k osobnostnému rastu žiaka.

Meranie vlnovej dĺžky svetla 

na optickej mriežke. 

Získavaním meracích 

návykov a zručností prispieť 

k osobnostnému rastu žiaka.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Obezita a poruchy príjmu 

potravy. 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu a 

nerizikového správania na 

základe posúdenia 

primeranej telesnej 

hmotnosti. 

Rôzne výpočty z chemických 

rovníc. 

Komunikovať v skupine 

aktívne počúvať, prijímať a 

odovzdávať spätnú väzbu a 

adekvátne sa vyjadrovať pri 

skupinovej práci v

výpočty z chemických rovníc.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Tráviaca sústava – zložky 

výživy, správna výživa, 

vitamíny a choroby. 

Uvedomiť si dôležitosť 

zodpovedného prístupu 

k svojmu zdraviu a

iných ľudí. 

Poruchy príjmu potravy. Chápať svoj telesný, 

 

zručností prispieť 

osobnostnému rastu žiaka. 

Získavaním meracích 

zručností prispieť 

osobnostnému rastu žiaka. 

Získavaním meracích 

zručností prispieť 

osobnostnému rastu žiaka. 

Získavaním meracích 

zručností prispieť 

osobnostnému rastu žiaka. 

eho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu a 

nerizikového správania na 

základe posúdenia 

primeranej telesnej 

Komunikovať v skupine – 

aktívne počúvať, prijímať a 

odovzdávať spätnú väzbu a 

adekvátne sa vyjadrovať pri 

skupinovej práci v téme 

chemických rovníc. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Uvedomiť si dôležitosť 

zodpovedného prístupu 

svojmu zdraviu a zdraviu 

Chápať svoj telesný, 
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Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete dejepis 

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 
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Protidrogová prevencia. psychologický a

vývin a svoju jedinečnosť ako 

individuality.

Plazy – systém. 

Pracovať ako aktívny člen 

skupiny a akceptovať 

pravidlá skupinovej práce.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Rímska republika. 

Jedinec a problémy 

spoločnosti, sociálna 

spravodlivosť v

republike. 

Zrod kresťanstva v období 

rímskeho cisárstva. 

Získavanie pozitívneho 

postoja k sebe a

Francúzske cisárstvo. Sociálna spravodlivosť.

Deklarácia práv človeka 

a občana. 

Zásady ľudského spolužitia 

na základe dokumentu 

Deklarácia práv človeka 

a občana, sociálna 

spravodlivosť.

Slováci sa hlásia o svoje 

práva. 
Národná rovnoprávnosť.

3 generácie národne 

uvedomelých vzdelancov. 

Učenecká fáza slovenského 

národného hnutia (Bernolák, 

Palkovič). 

Poukázať na aktivity 

jednotlivcov v

ktorí formovali moderný 

slovenský národ.

Štúr a štúrovská generácia. 

Poukázať na prínos 

štúrovcov pre slovenské 

národné hnutie, ktoré 

nadobudlo výrazný politický 

charakter. 

Maďarizácia. Sociálna spravodlivosť.

Osudy nepohodlných. 
Medziľudské vzťahy, 

akceptovanie rôznych 

 

psychologický a sociálny 

svoju jedinečnosť ako 

individuality. 

Pracovať ako aktívny člen 

akceptovať 

pravidlá skupinovej práce. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

problémy 

spoločnosti, sociálna 

spravodlivosť v rímskej 

Získavanie pozitívneho 

sebe a k druhým. 

Sociálna spravodlivosť. 

Zásady ľudského spolužitia 

na základe dokumentu 

Deklarácia práv človeka 

občana, sociálna 

spravodlivosť. 

Národná rovnoprávnosť. 

Poukázať na aktivity 

jednotlivcov v spoločnosti, 

ktorí formovali moderný 

slovenský národ. 

Poukázať na prínos 

pre slovenské 

národné hnutie, ktoré 

nadobudlo výrazný politický 

Sociálna spravodlivosť. 

Medziľudské vzťahy, 

akceptovanie rôznych 
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Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete geografia 

Tematické okruhy 

Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete občianska náuka

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 
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názorov, prejavy sociálneho 

násilia a rasovej 

neznášanlivosti.

Normalizácia. 

Jedinec a problémy 

spoločnosti počas obdobia 

normalizácie, akceptovanie 

rôznych názorov.

Na cestách odboja v 

zahraničí. 

Vzájomná spolupráca 

a komunikácia medzi 

jednotlivými centrami 

zahraničného odboja.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Cestovný ruch. 

Vytvoriť základné písomnosti 

osobnej agendy 

v elektronickej podobe, 

využiť nástroje IKT, 

kultivovane prezentovať 

svoje produkty a názory.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete občianska náuka 

Učivo 
Špecifikácia prierezov

témy 

Ľudské práva a občianske 

práva. 

Analýzou vlastných ľudských 

práv a slobôd uvedomiť si ich 

význam. 

Rodinné právo – podmienky 

uzavretia manželstva. 

Rozhovorom a 

argumentáciou podporiť 

rôzne zásady ľudského 

spolužitia a akceptácie 

rôznych názorov 

a problémov v

Sofisti a Sokrates. 

Vydedukovať mravné normy 

v správaní a myslení podľa 

Sokrata. 

 

názorov, prejavy sociálneho 

rasovej 

neznášanlivosti. 

problémy 

spoločnosti počas obdobia 

normalizácie, akceptovanie 

rôznych názorov. 

Vzájomná spolupráca 

komunikácia medzi 

jednotlivými centrami 

zahraničného odboja. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Vytvoriť základné písomnosti 

agendy 

elektronickej podobe, 

využiť nástroje IKT, 

kultivovane prezentovať 

svoje produkty a názory. 

do vyučovacieho procesu 

pecifikácia prierezovej 

vlastných ľudských 

d uvedomiť si ich 

Rozhovorom a 

argumentáciou podporiť 

rôzne zásady ľudského 

spolužitia a akceptácie 

rôznych názorov 

problémov v rodine. 

Vydedukovať mravné normy 

myslení podľa 
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Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete etická výchova  

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 
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Nemecká klasická filozofia, 

I. Kant. 

Vydedukovať mravné normy 

v správaní a myslení podľa 

Kanta. 

Náboženstvo a jeho atribúty. 
Uvedomiť si korene základov 

mravnosti vlastnej kultúry.

Osobnosť a jej vlastnosti. 

Osvojiť si zvládnutie 

vlastného správania,

vnímanie samého seba, 

sebapoznanie, sebarozvoj, 

sebamotivácia, 

autoregulácia.

Socializácia, sociálne vzťahy, 

medziľudská komunikácia. 

Zvládnuť komunikáciu 

v medziľudských vzťahoch. .

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Súvislosť medzi hodnotami 

mravnými normami, medzi 

právnymi a mravnými 

normami. 

Uplatňuje svoje práva a

sa rešpektovať aj práva 

ostatných. 

Poznanie svojich silných a 

slabých stránok. 

Rozpoznať svoje silné a

stránky. Uvedomiť si 

hodnotu ľudskej osoby.

Sebaovládanie 

a sebavýchova. 

Stanoviť si ciele a

v súlade so svojimi reálnymi 

schopnosťami, záujmami 

a potrebami.

Zásady spoločenského 

správania ako predpoklad 

úspešnej komunikácie. 

Komunikovať v

situáciách svojho života 

a brať do úvahy i

a význam neverbálnej 

komunikácie.

 

 

Vydedukovať mravné normy 

myslení podľa 

Uvedomiť si korene základov 

mravnosti vlastnej kultúry. 

Osvojiť si zvládnutie 

vlastného správania, 

vnímanie samého seba, 

sebapoznanie, sebarozvoj, 

sebamotivácia, 

autoregulácia. 

Zvládnuť komunikáciu 

medziľudských vzťahoch. . 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Uplatňuje svoje práva a snaží 

sa rešpektovať aj práva 

Rozpoznať svoje silné a slabé 

stránky. Uvedomiť si 

hodnotu ľudskej osoby. 

Stanoviť si ciele a priority 

súlade so svojimi reálnymi 

schopnosťami, záujmami 

potrebami. 

Komunikovať v rôznorodých 

situáciách svojho života 

brať do úvahy i špecifiká 

význam neverbálnej 

komunikácie. 
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Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete náboženská výchova

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný 

v predmete umenie a kultúra

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 
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Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete náboženská výchova 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Dekalóg. 

Rešpektovať názory, potreby 

práva ostatných, uplatňovať 

svoje práva. 

Právo na smrť alebo právo 

na dôstojné umieranie? 

Prosociálne hodnoty, postoje 

a sociálne normy, 

uskutočňovať v

kresťanské princípy v

solidarity a lásky.

Na ceste k osobnosti. 

Vlastná jedinečnosť, 

rešpektovanie 

ostatných, zodpovednosť za 

vlastné konanie a

život. 

Boh vzťahov. 

Pripravenosť byť v

s inými ľuďmi v

kontextoch. 

Studňa alebo pravda o mne 

samom. 

Uskutočňovať v

kresťanské princípy v

solidarity a lásky.

Naše cesty sa spojili. 

Otvorené vzťahy 

v dôveryhodnom prostredí, 

vytváranie medziľudských 

vzťahov. 

Priateľstvo, zamilovanosť, 

láska. 
Medziľudské vzťahy.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

kultúra 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Historické pamiatky regiónu, 

kultúrne tradície a identita. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a

pozitívneho postoja k

a druhým. 

 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Rešpektovať názory, potreby 

práva ostatných, uplatňovať 

 

Prosociálne hodnoty, postoje 

sociálne normy, 

uskutočňovať v živote 

kresťanské princípy v duchu 

lásky. 

Vlastná jedinečnosť, 

rešpektovanie jedinečnosti 

ostatných, zodpovednosť za 

vlastné konanie a osobný 

Pripravenosť byť v interakcii 

inými ľuďmi v rôznych 

 

Uskutočňovať v živote 

kresťanské princípy v duchu 

lásky. 

Otvorené vzťahy 

dôveryhodnom prostredí, 

vytváranie medziľudských 

Medziľudské vzťahy. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a získavanie 

pozitívneho postoja k sebe 
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Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete telesná a športová výchova

Tematické okruhy 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 
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Analýza – súhrn masovej, 

populárnej, vysokej kultúry. 

Rozoznať prejavy sociálneho 

násilia a nespravodlivosti.

Princípy populárnej kultúry. 

Populárna kultúra, jej 

produkty. 

Rozmýšľať o 

živote, o smerovaní 

a vzťahoch s 

Anestetizácia, reklama. 

Vedieť pracovať ako aktívny 

člen tímu, akceptovať 

pravidlá skupinovej práce.

Estetické vnímanie, zážitok, 

vkus, estetický súd. 

Vedieť verbálne 

a neverbálne komunikovať, 

počúvať, prijímať 

a odovzdávať spätnú väzbu.

Návšteva kultúrneho 

podujatia (koncert, divadlo, 

výstava). 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie, akceptovať 

rôzne typy názorov. 

Rozbor estetického zážitku. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie, akceptovať 

rôzne typy názorov. 

Gotika – architektúra, 

sochárstvo. Prezentácia 

referátu. 

Využívať sociálne 

a komunikačné zručnosti.

Konštruktivizmus. 

Funkcionalizmus. 

Rozvíjať základné zručn

komunikácie.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

športová výchova 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Nebezpečenstvo závislostí 

(alkohol, fajčenie, drogy) 

Uplatniť základné princípy 

zdravého životného štýlu 

a nerizikového správania 

v každodennom živote.

Volejbal – hra; basketbal – 

hra; futbal – hra; florbal – 

hra; frisbee – hra; pohybové 

hry 

Dokázať pracovať ako 

aktívny člen skupiny; 

akceptovať pravidlá 

skupinovej práce.

 

 

Rozoznať prejavy sociálneho 

nespravodlivosti. 

 sebe, svojom 

smerovaní 

 ľuďmi.  

Vedieť pracovať ako aktívny 

člen tímu, akceptovať 

pravidlá skupinovej práce. 

Vedieť verbálne 

neverbálne komunikovať, 

počúvať, prijímať 

odovzdávať spätnú väzbu. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie, akceptovať 

rôzne typy názorov.  

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie, akceptovať 

rôzne typy názorov.  

Využívať sociálne 

komunikačné zručnosti. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Uplatniť základné princípy 

zdravého životného štýlu 

nerizikového správania 

každodennom živote. 

Dokázať pracovať ako 

aktívny člen skupiny; 

akceptovať pravidlá 

skupinovej práce. 
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Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete cvičenia z matematiky

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 
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Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete cvičenia z matematiky 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Pravdepodobnosť javu a jej 

výpočet. Laplaceova schéma. 

Bernolliho schéma. 

formulovať problémy so 

sociálno-patologickými javmi 

spoločnosti (gamblerstvo) 

a uprednostniť odmietavý 

postoj k nim.

Úvod do finančnej 

matematiky. Dane, úroky. 

Využívať nadobudnuté 

sociálne zručnosti v rôznych 

životných situáciách

Grafické riešenie lineárnych 

rovníc a nerovníc a ich 

sústav. 

Úlohy lineárneho 

programovania, 

optimalizácia. 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať, pracovať ako 

aktívny člen skupiny a 

akceptovať pravidlá 

skupinovej práce

Osová a stredová súmernosť. 

Posunutie. Rotácia. 

Rovnoľahlosť. 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať.

Dôkaz matematickou 

indukciou 

Rozvíjať základné zručnosti 

matematickej komunikácie 

a akceptovať rôzne prístupy 

k riešeniu problémov

Charakteristiky polohy 

(priemery, modus, medián, 

percentil). 

Chápať prednosť 

jednotlivca v

percentilom pred 

percentuálnou úspešnosťou

Vzájomné polohy priamok 

a rovín. 

Rozvíjať potenciál osobnosti 

formou grafického prejavu 

a videnia v priestore

Rezy hranatých telies. 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobno

prezentovať.

Úroková miera a úrok, daň 

z úroku. Sankcie a riziká, 

inflácia. Zložené úrokovanie. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast a rozvíjať zručnosti, 

prevziať zodpovednosť za 

 

do vyučovacieho procesu 

prierezovej 

formulovať problémy so 

patologickými javmi 

spoločnosti (gamblerstvo) 

uprednostniť odmietavý 

. 

yužívať nadobudnuté 

sociálne zručnosti v rôznych 

životných situáciách. 

úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať, pracovať ako 

aktívny člen skupiny a 

akceptovať pravidlá 

skupinovej práce. 

ozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

. 

ozvíjať základné zručnosti 

matematickej komunikácie 

akceptovať rôzne prístupy 

riešeniu problémov. 

hápať prednosť hodnotenia 

jednotlivca v skupine 

percentilom pred 

percentuálnou úspešnosťou. 

ozvíjať potenciál osobnosti 

formou grafického prejavu 

priestore. 

ozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

. 

rovať svoj osobnostný 

rozvíjať zručnosti, 

prevziať zodpovednosť za 
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Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete seminár zo slovenského jazyka a literatúry

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete konverzácia v anglickom jazyku

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 
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Úlohy na pravidelné 

vkladanie a vyberanie 

peňazí. Podstata 

jednoduchého a zloženého 

úročenia. 

osobné finančné 

rozhodnutia, zvažovať 

alternatívy a 

Výpočet limít postupností. 

Derivácia zloženej funkcie. 

Rozšírovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

precízne a systematicky

Použitie KČ pri riešení úloh 

z praxe. 

Vidieť množstvo aplikácií 

komplexných čísel vo fyzike 

a technickej praxi

Kombinatorické úlohy 

z praxe. 

vedieť prijímať odlišné 

názory a prístupy k

problémov, akceptovať 

pravidlá skupinovej práce

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete seminár zo slovenského jazyka a literatúry 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

H. de Balzac 

Akceptácia rôznych typov 

ľudí, názorov, prístupov 

k riešeniu problémov 

(pochopenie správania 

Goriota). 

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete konverzácia v anglickom jazyku 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Zdravotná starostlivosť 
Akceptovať rôzne typy ľudí, 

názory a životné štýly

Vzdelávanie 

Viesť k formovaniu dobrých 

medziľudských vzťahov 

v triede a mimo nej, rozvíjať 

základné zručnosti 

v komunikácii medzi 

spolužiakmi a

v triede a škole

 

osobné finančné 

rozhodnutia, zvažovať 

 ich dôsledky 

ozšírovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

systematicky. 

idieť množstvo aplikácií 

komplexných čísel vo fyzike 

technickej praxi 

vedieť prijímať odlišné 

prístupy k riešeniu 

problémov, akceptovať 

pravidlá skupinovej práce 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Akceptácia rôznych typov 

ľudí, názorov, prístupov 

riešeniu problémov 

(pochopenie správania 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

kceptovať rôzne typy ľudí, 

životné štýly 

formovaniu dobrých 

medziľudských vzťahov 

mimo nej, rozvíjať 

základné zručnosti 

komunikácii medzi 

spolužiakmi a riešiť konflikty 

škole 
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Rodina 
Porozumieť sebe a

členom rodiny

Šport 

Viesť k uplatňovaniu 

základných princípov 

zdravého životného štýlu

Zdravotná starostlivosť 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

a nerizikového správania 

v každodennom živote

Zamestnanie 

Získavať pozitívny postoj 

k práci iných, porozumieť 

sebe a svojím potrebám pri 

výbere správneho povolania

Vzťahy medzi ľuďmi  

Vybudovať schopnosť 

odhaľovať základné 

stereotypy a 

v medziľudských vzťahoch

Človek a spoločnosť 

Viesť k zvládaniu vlastného 

správania, uplatňovania 

základných princípov 

nerizikového správania 

v kolektíve 

Mládež a jej svet 

Viesť žiakov k porozumeniu 

sebe a iným. 

u žiakov získavanie 

pozitívneho postoja k

a iným. 

Vzory a ideály 

Viesť žiakov k porozumeniu 

sebe a iným. Nasmerovať 

žiakov k získavaniu 

pozitívneho postoja k

a iným 

Rodina 

Zvládať vlastné správanie 

v konfliktných situáciách 

v rodine 

Šport 

Viesť k rozvíjaniu základných 

zručností komunikácie 

a vzájomnej spolupráce 

v tímových športoch

 

orozumieť sebe a ostatným 

členom rodiny 

uplatňovaniu 

základných princípov 

zdravého životného štýlu 

platňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

nerizikového správania 

každodennom živote 

ískavať pozitívny postoj 

práci iných, porozumieť 

svojím potrebám pri 

výbere správneho povolania 

ybudovať schopnosť 

odhaľovať základné 

 predsudky 

medziľudských vzťahoch 

zvládaniu vlastného 

správania, uplatňovania 

základných princípov 

erizikového správania 

Viesť žiakov k porozumeniu 

. Formovať 

žiakov získavanie 

pozitívneho postoja k sebe 

Viesť žiakov k porozumeniu 

. Nasmerovať 

získavaniu 

pozitívneho postoja k sebe 

vládať vlastné správanie 

konfliktných situáciách 

rozvíjaniu základných 

zručností komunikácie 

vzájomnej spolupráce 

tímových športoch 
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Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete konverzácia v nemecko

Tematické okruhy 
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Zamestnanie 

Zvládať vlastné správanie pri 

pracovnom pohovore, 

rozvíjať základné zručnosti 

vzájomnej spolupráce na 

pracovisku a v pracovnom 

kolektíve 

Mládež a jej svet 

Posilňovať u 

akceptáciu rôznych t

ľudí, názorov, prístupov 

k riešeniu problémov

Vzory a ideály 

Posilňovať u 

akceptáciu rôznych typov 

ľudí, názorov a

Formovať u žiakov dobré 

medziľudské vzťahy

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

nemeckom jazyku 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Mládež a spoločnosť. 

Vyhodnotiť etiku správania 

a konania mladých ľudí 

a posúdiť, čo je dobré a

Človek a spoločnosť. 

Uplatniť poznatky o

právach a právach iných, 

akceptovať inakosť.

Práca a povolanie. 
Orientovať sa vo svete 

povolaní. 

Ľudské vzťahy. 

Rodina. 

Formovať dobré 

medziľudské vzťahy.

Idoly a vzory. 

Rozpoznať svoje silné a

stránky, získať 

postoj k sebe a

Zdravie. 

Uvedomiť si dôležitosť 

zodpovedného prístupu 

k svojmu zdraviu a

iných. 

Šport. Porozumieť sebe i

 

vládať vlastné správanie pri 

pracovnom pohovore, 

rozvíjať základné zručnosti 

vzájomnej spolupráce na 

pracovisku a v pracovnom 

 žiakov 

akceptáciu rôznych typov 

ľudí, názorov, prístupov 

problémov 

 žiakov 

akceptáciu rôznych typov 

ľudí, názorov a prístupov. 

žiakov dobré 

medziľudské vzťahy 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Vyhodnotiť etiku správania 

konania mladých ľudí 

posúdiť, čo je dobré a zlé. 

Uplatniť poznatky o svojich 

právach iných, 

akceptovať inakosť. 

Orientovať sa vo svete 

Formovať dobré 

medziľudské vzťahy. 

Rozpoznať svoje silné a slabé 

stránky, získať pozitívny 

sebe a druhým. 

Uvedomiť si dôležitosť 

zodpovedného prístupu 

svojmu zdraviu a zdraviu 

Porozumieť sebe i iným. 
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Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete seminár z matematik

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 
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Stravovanie.  
Uplatniť princípy zdravého 

životného štýlu.

Umenie a kultúra. Porozumieť sebe 

Voľný čas. 
Efektívne plánovať a

voľný čas. 

Móda. Porozumieť sebe i

Škola.  

Orientovať sa vo sfére 

vzdelania, prezentovať 

vlastné názory

Životné štýl. 
Uplatniť princípy zdravého 

životného štýlu.

Formy komunikácie. 

Cielene komunikovať, 

analyzovať komunikačné 

problémy. 

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

matematiky 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Variácie a permutácie. 

Kombinácie. 

uplatňovanie základných 

princípov zdravého 

životného štýlu 

a nerizikového správania 

v každodennom živote 

(hazard) 

Riešenie nehomogénnych 

sústav lineárnych rovníc 

maticami. 

uvedomiť si dôležitosť úlohy 

a presadenia sa jednotlivca 

v skupine, vedieť prijať 

pravidlá práce v

Systémy homogénnych 

rovníc a ich riešenie. 

uvedomiť si dôležitosť úlohy 

a presadenia sa jednotlivca 

v skupine, vedieť prijať 

pravidlá práce v

Rezy mnohostenov. 

Mnohosteny a rotačné 

telesá. 

Objemy telies. 

rozvíjať potenciál osobnosti 

formou grafického prejavu 

a videnia v prostore

 

Uplatniť princípy zdravého 

životného štýlu. 

Porozumieť sebe i iným. 

Efektívne plánovať a využívať 

Porozumieť sebe i iným. 

Orientovať sa vo sfére 

vzdelania, prezentovať 

vlastné názory. 

Uplatniť princípy zdravého 

životného štýlu. 

Cielene komunikovať, 

analyzovať komunikačné 

do vyučovacieho procesu 

prierezovej 

uplatňovanie základných 

princípov zdravého 

životného štýlu 

nerizikového správania 

každodennom živote 

uvedomiť si dôležitosť úlohy 

presadenia sa jednotlivca 

skupine, vedieť prijať 

pravidlá práce v skupine 

uvedomiť si dôležitosť úlohy 

presadenia sa jednotlivca 

vedieť prijať 

pravidlá práce v skupine 

rozvíjať potenciál osobnosti 

formou grafického prejavu 

prostore 
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Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný 

v predmete matematika IV 

Tematické okruhy 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete základy matematickej analýzy

Tematické okruhy 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete programovanie 

Tematické okruhy 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 
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Povrchy telies. 

Racionálne korene 

polynomických rovníc. 

vedieť cielene komunikovať, 

analyzovať komunikačné 

problémy a prijímať 

obojsmerné zásady 

konštruktívnej kritiky

Priemery. 
získanie základných zručností 

pri riešení rôznych situácii

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Výpočet limít postupností. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

precízne a systematicky

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete základy matematickej analýzy 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Výpočet limít postupností. 

Derivácia zloženej funkcie. 

rozšírovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

precízne a systematicky

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Odlaďovanie programov 

používajúcich podmienené 

príkazy. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

precízne a systematicky.

Odlaďovanie programov 

používajúcich sekvenciu. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

precízne a systematicky.

Odlaďovanie programov 

používajúcich reťazce. 
Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

 

vedieť cielene komunikovať, 

analyzovať komunikačné 

prijímať 

obojsmerné zásady 

konštruktívnej kritiky 

získanie základných zručností 

pri riešení rôznych situácii 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

rovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

precízne a systematicky 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

rozšírovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

precízne a systematicky 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

systematicky. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

systematicky. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 
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Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete informatika (voliteľný predmet vo 4.ročníku)
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spoločnosti 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 
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precízne a systematicky.

Odlaďovanie vlastných 

programov používajúcich 

polia. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

precízne a systematicky.

Tvorba a ladenie aplikačných 

programov používajúcich 

podprogramy s parametrom 

volaným hodnotou. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

precízne a systematicky.

Odlaďovanie programov 

používajúcich množiny. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

precízne a systematicky.

Odlaďovanie vlastných 

programov používajúcich 

viacrozmerné polia. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

precízne a systematicky.

Odlaďovanie programov 

pracujúcich s textovým 

súborom. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

precízne a systematicky.

Odlaďovanie vlastných 

programov používajúcich 

záznam. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

precízne a systematicky.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete informatika (voliteľný predmet vo 4.ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Softvér, rozdelenie podľa 

oblastí použitia. 

Formulovať problémy so 

sociálno-patologickými javmi 

spoločnosti (závislosť na 

počítačových hrách) 

a uprednostniť odmietavý 

postoj k nim.

Internet – história, základné 

pojmy – adresa, URL. 

Formulovať problémy so 

sociálno-patologickými javmi 

spoločnosti (závislosť na

internete) a uprednostniť 

odmietavý postoj k

Grafická informácia – 

vektorová grafika, grafické 

formáty, aplikácie na 

Rozvíjať potenciál osobnosti 

formou grafického prejavu.

 

systematicky. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

systematicky. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

systematicky. 

ť svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

systematicky. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

systematicky. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

systematicky. 

Rozširovať svoj osobnostný 

rast, naučiť sa pracovať 

systematicky. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

problémy so 

patologickými javmi 

spoločnosti (závislosť na 

počítačových hrách) 

uprednostniť odmietavý 

nim. 

Formulovať problémy so 

patologickými javmi 

spoločnosti (závislosť na 

uprednostniť 

odmietavý postoj k nim. 

Rozvíjať potenciál osobnosti 

formou grafického prejavu. 
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spracovanie grafickej 

informácie. 

Tabuľkový kalkulátor – 

bunka, hárok, formátovanie 

tabuliek, podmienené 

formátovanie, vzorec. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a

rôzne prístupy k

problémov. 

Tabuľkový kalkulátor – 

funkcie, odkazy, grafy, 

triedenie, filtrovanie, 

ochrana údajov v tabuľke. 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

cvičenia z informatiky (voliteľný predmet vo 4.ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Softvér, rozdelenie podľa 

oblastí použitia. 

Formulovať problémy so 

sociálno-patologickými javmi 

spoločnosti (závislosť na 

počítačových hrách) 

a uprednostniť odmietavý 

postoj k nim.

Internet – história, základné 

pojmy – adresa, URL. 

Formulovať problémy so 

sociálno-patologickými javmi 

spoločnosti (závislosť na 

internete) a uprednostniť 

odmietavý postoj k

Grafická informácia – 

vektorová grafika, grafické 

formáty, aplikácie na 

spracovanie grafickej 

informácie. 

Rozvíjať potenciál osobnosti 

formou grafického prejavu.

Tabuľkový kalkulátor – 

bunka, hárok, formátovanie 

tabuliek, podmienené 

formátovanie, vzorec. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie 

rôzne prístupy k

problémov. 

Tabuľkový kalkulátor – 

funkcie, odkazy, grafy, 

triedenie, filtrovanie, 

ochrana údajov v tabuľke. 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať.

 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a akceptovať 

rôzne prístupy k riešeniu 

 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Formulovať problémy so 

patologickými javmi 

spoločnosti (závislosť na 

počítačových hrách) 

uprednostniť odmietavý 

nim. 

Formulovať problémy so 

patologickými javmi 

spoločnosti (závislosť na 

uprednostniť 

odmietavý postoj k nim. 

Rozvíjať potenciál osobnosti 

formou grafického prejavu. 

Rozvíjať základné zručnosti 

komunikácie a akceptovať 

rôzne prístupy k riešeniu 

 

Rozvíjať úroveň grafického 

prejavu osobnosti, vedieť sa 

prezentovať. 
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Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete seminár z fyziky 

Tematické okruhy 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete chémia (voliteľný predmet vo 4.ročníku)

Tematické okruhy 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete biológia (voliteľný predmet vo 4.ročníku)

Tematické okruhy 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 
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Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Zákony zachovania 

v mechanike. 

uvedomiť si a

interpretovať platnosť 

zákonov zachovania

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete chémia (voliteľný predmet vo 4.ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Heterocyklické zlúčeniny 

Uprednostniť nadobudnuté 

zásady zdravého životného 

štýlu vo svojom správaní a 

konaní v spojitosti 

s farmakologickými účinkami 

niektorých heterocyklyckých 

zlúčenín 

Bezpečnosť práce, výbava 

laboratória. 

Rozvíjať komunikáciu a 

vzájomnú spoluprácu pri 

poskytovaní prvej pomoci.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete biológia (voliteľný predmet vo 4.ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Trávacia sústava – zložky 

výživy, vitamíny, choroby 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca a 

spoločnosti a na verejnú 

mienku ohľadom racionálnej 

výživy. 

Magnóliorasty – 

dvojklíčnolistové rastliny; 

Vyhľadať obrazový materiál 

k preberaným zástupcom

 

 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

uvedomiť si a správne 

interpretovať platnosť 

zachovania 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Uprednostniť nadobudnuté 

zásady zdravého životného 

štýlu vo svojom správaní a 

spojitosti 

farmakologickými účinkami 

niektorých heterocyklyckých 

komunikáciu a 

vzájomnú spoluprácu pri 

poskytovaní prvej pomoci. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca a 

spoločnosti a na verejnú 

ohľadom racionálnej 

Vyhľadať obrazový materiál 

preberaným zástupcom 
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Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete dejepis 

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 
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Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Vývoj demokratického 

politického systému 

v Aténach. 

Začlenenie jedinca do 

demokratickej spoločnosti, 

medziľudské vzťahy, 

porovnanie demokratických 

prvkov v Kleistenových 

a Periklových reformách 

s modernou demokraciou.

Politický systém rímskej 

republiky. 

Jedinec a problémy 

spoločnosti, sociálna 

spravodlivosť v

republike. 

Zrod kresťanstva v období 

rímskeho cisárstva. 

Získavanie pozitívneho 

postoja k sebe a

Deklarácia práv človeka 

a občana. 

Zásady ľudského spolužitia 

na základe dokumentu 

Deklarácia práv človeka 

a občana, sociálna 

spravodlivosť.

Francúzske cisárstvo (Code 

civil). 
Sociálna spravodlivosť.

Slováci sa hlásia o svoje 

práva. 
Sociálna spravodlivosť.

3 generácie národne 

uvedomelých vzdelancov. 

Učenecká fáza slovenského 

národného hnutia (Bernolák, 

Palkovič). 

Poukázať na jednotlivcov 

v spoločnosti, ktorí formovali 

moderný slovenský národ.

Štúr a štúrovská generácia. 

Poukázať na prínos 

štúrovcov pre slovenské 

národné hnutie, ktoré 

nadobudlo výrazný politický 

charakter. 

Maďarizácia. Sociálna spravodlivosť.

Osudy nepohodlných. 
Medziľudské vzťahy, 

akceptovanie rôznych 

 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Začlenenie jedinca do 

demokratickej spoločnosti, 

medziľudské vzťahy, 

porovnanie demokratických 

Kleistenových 

Periklových reformách 

modernou demokraciou. 

problémy 

spoločnosti, sociálna 

spravodlivosť v rímskej 

Získavanie pozitívneho 

sebe a k druhým. 

Zásady ľudského spolužitia 

základe dokumentu 

Deklarácia práv človeka 

občana, sociálna 

spravodlivosť. 

Sociálna spravodlivosť. 

Sociálna spravodlivosť. 

Poukázať na jednotlivcov 

spoločnosti, ktorí formovali 

moderný slovenský národ. 

Poukázať na prínos 

štúrovcov pre slovenské 

národné hnutie, ktoré 

nadobudlo výrazný politický 

Sociálna spravodlivosť. 

Medziľudské vzťahy, 

akceptovanie rôznych 
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Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete seminár z dejepisu

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete seminár z občianskej náuky

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 
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názorov. 

Normalizácia. 

Jedinec a problémy 

spoločnosti počas obdobia 

normalizácie, akceptovanie 

rôznych názorov.

Na cestách odboja 

v zahraničí. 

Vzájomná spolupráca 

a komunikácia medzi 

jednotlivými centrami 

zahraničného odboja.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

predmete seminár z dejepisu 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Antické Grécko po grécko-

perzských vojnách. 

Porovnať demokratické 

prvky v Periklových 

reformách s modernou 

demokraciou, 

charakterizovať začlenenie 

jedinca do demokratic

spoločnosti. 

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

občianskej náuky 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Sokrates. 

Uvedomiť si mravné 

v správaní a myslení podľa 

Sokrata formou analýzy jeho 

učenia. 

I. Kant. 

Uvedomiť mravné normy 

v správaní a myslení podľa 

Kanta formou analýzy jeho 

učenia. 

 

 

problémy 

spoločnosti počas obdobia 

normalizácie, akceptovanie 

rôznych názorov. 

Vzájomná spolupráca 

komunikácia medzi 

jednotlivými centrami 

zahraničného odboja. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Porovnať demokratické 

Periklových 

modernou 

demokraciou, 

charakterizovať začlenenie 

jedinca do demokratickej 

 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Uvedomiť si mravné normy 

myslení podľa 

Sokrata formou analýzy jeho 

Uvedomiť mravné normy 

myslení podľa 

Kanta formou analýzy jeho 
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Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete spoločensko-vedný seminár

Tematické okruhy 

Etické a mravné normy 

spoločnosti 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete ekonomika 

Tematické okruhy 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

 

Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete praktické cvičenia z ekonomiky

Tematické okruhy 

Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností. 
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Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

vedný seminár 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Hodnoty a normy a symboly 

v živote človeka. 

Vytvoriť vlastný rebríček 

hodnôt a im 

zodpovedajúcich noriem.

Socializácia – nižšie a vyššie 

formy sociálneho učenia. 

Porozprávať o vplyve 

spoločnosti na socializáciu 

jedinca. 

ĽP a slobody. 

Utvoriť si názor na možnosti 

sociálnej spravodlivosti a jej 

dodržiavanie.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Podnikateľská činnosť. 

Pojem, ciele a charakteristika 

podniku. 

Rozvíjať u žiakov 

sebareflexiu, 

sebapoznávanie, sebaúctu, 

sebadôveru a

prevzatie zodpovednosti za 

svoje konania, osobný život 

a seba vzdelávanie.

Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

vičenia z ekonomiky 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Samostatná práca v 

skupinách – reklamná 

stratégia. 

Nadobudnú schopnosť 

chápať, analyzovať 

a hodnotiť vzťahy medzi 

človekom a jeho 

prostredím na základe 

poznania zákonov, ktorými 

sa riadi život na Zemi.

 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Vytvoriť vlastný rebríček 

hodnôt a im 

zodpovedajúcich noriem. 

Porozprávať o vplyve 

spoločnosti na socializáciu 

Utvoriť si názor na možnosti 

sociálnej spravodlivosti a jej 

dodržiavanie. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

u žiakov 

sebareflexiu, 

sebapoznávanie, sebaúctu, 

sebadôveru a s tým spojené 

prevzatie zodpovednosti za 

svoje konania, osobný život 

seba vzdelávanie. 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Nadobudnú schopnosť 

chápať, analyzovať 

hodnotiť vzťahy medzi 

jeho životným 

prostredím na základe 

poznania zákonov, ktorými 

sa riadi život na Zemi. 
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Aplikácia prierezovej témy Osobnostný a

v predmete psychológia 

Tematické okruhy 

Rozvoj osobnosti, 

sebarozvoj 

Tímová práca, rozvoj 

komunikačných zručností 
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Osobnostný a sociálny rozvoj do vyučovacieho procesu 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Osobnosť, teórie osobnosti. 

Teórie osobnosti schopnosti, 

charakter, temperament. 

Emocionalita. Teórie emócií 

a citov. Klasifikácia emócií 

a citov. Citové stavy. 

Postoje a hodnoty. Zložky 

postojov, formovanie 

postojov, zmena postojov. 

Hodnoty, hodnotová 

orientácia, hodnotový 

systém. 

Vnímať seba samého, 

sebapoznanie, sebareflexia, 

sebamotivácia. Porozumieť 

sebe aj iným.

Analyzovať pozitívne aj 

negatívne emócie 

a vhodným spôsobom ich 

využiť 

Poznať základy jednoduchej 

argumentácie a

použiť na obhájenie 

vlastného postoja.

Sociálna komunikácia 

Primerane komunikovať 

v rôznorodých situáciách 

života so zreteľom na 

neverbálnu komunikáciu.

Sociálne skupiny 

a jednotlivec. 

Interpersonálne vnímanie. 

Formovať dobré 

medziľudské vzťahy v

ako aktívny člen.

 

 

do vyučovacieho procesu 

Špecifikácia prierezovej 

Vnímať seba samého, 

sebapoznanie, sebareflexia, 

sebamotivácia. Porozumieť 

sebe aj iným. 

Analyzovať pozitívne aj 

negatívne emócie 

vhodným spôsobom ich 

Poznať základy jednoduchej 

argumentácie a vedieť ich 

použiť na obhájenie 

vlastného postoja. 

Primerane komunikovať 

rôznorodých situáciách 

života so zreteľom na 

neverbálnu komunikáciu. 

Formovať dobré 

medziľudské vzťahy v triede 

ako aktívny člen. 
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCH

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova do 
vyučovacieho procesu v

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

slovenský jazyk a literatúra 

Tematické okruhy 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

Vzťah človeka k prostrediu 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

anglický jazyk 1. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 1a3h, pokročilí ANJ 1b4h)

Tematické okruhy 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

Vzťah človeka k prostrediu 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

anglický jazyk 2. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 2a3h, pokročilí ANJ 2b4h)

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova do 
vyučovacieho procesu v jednotlivých predmetoch 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

problémy 

Lyrizácia textu – jednotlivé 

znaky a stupne lyrizácie textu 

(naturizmus). Idealizovaný 

typ postavy 

Schopnosť chápať, 

analyzovať a 

medzi človekom a

životným prostredím na 

základe poznania zákonov 

(Drak). 

 

Štylisticko-lexikálna 

interpretácia lit. diela Na 

západe nič nové. 

Vnímať život ako 

hodnotu. 

B. Kapolka – Možno ho ešte 

stretnem – analýza diela. 

Vnímať a prehlbovať pocit 

zodpovedného vzťahu 

smerom k prírode (Tatry) 

a k obyvateľom tohto 

regiónu. 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

1. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 1a3h, pokročilí ANJ 1b4h)

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

problémy 7. Pamätné dátumy 

(anj1a3h) - Texty 

Pochopiť význam ďalš

vývoja ľudskej spoločnosti

 
4. Niekde bývať (anj1a3h) - 

Počúvanie a hovorenie 

Pochopiť sociálne a

vplyvy, ktoré určujú vzťah 

človeka k prostrediu

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

2. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 2a3h, pokročilí ANJ 2b4h)

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

8. Len si to predstav!- 

Posluchové cvičenie (ANJ 

2b4h) 

Viesť žiakov k

pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi 

problémami a vlastnej 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova do 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Schopnosť chápať, 

 hodnotiť vzťahy 

medzi človekom a jeho 

životným prostredím na 

základe poznania zákonov 

Vnímať život ako najvyššiu 

Vnímať a prehlbovať pocit 

zodpovedného vzťahu 

prírode (Tatry) 

obyvateľom tohto 

cesu v predmete 

1. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 1a3h, pokročilí ANJ 1b4h) 

pecifikácia prierezovej 

Pochopiť význam ďalšieho 

vývoja ľudskej spoločnosti. 

Pochopiť sociálne a kultúrne 

vplyvy, ktoré určujú vzťah 

prostrediu. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

2. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 2a3h, pokročilí ANJ 2b4h) 

pecifikácia prierezovej 

Viesť žiakov k schopnosti 

pochopiť súvislosti medzi 

globálnymi 

problémami a vlastnej 
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Vzťah človeka k prostrediu 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

anglický jazyk 3. (ANJ 3b4h)a

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 

Prírodné zdroje, ich 

využívanie, ochrana 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

Vzťah človeka k prostrediu 
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zodpovednosti vo vzťahu 

k životu a prostrediu

 

11. Čo ak ...?- Svet ako 

globálna dedina (ANJ 2b4h) 

Viesť žiakov k poznaniu 

a chápaniu súvislosti medzi 

vývojom ľudskej populácie 

a vzťahom k 

v rôznych oblastiach 

2. Buď šťastný!- Práca 

s textom (ANJ 2b4h) 

Viesť žiakov k vnímaniu 

života ako najvyššej hodnoty

Viesť k prehlbovaniu, 

rozvíjaniu a upevňovaniu 

hodnotového 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

3. (ANJ 3b4h)a 4.( ANJ 4b4h) ročník pokročilí 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

8. Extrémne zážitky a miesta 

Globálne problémy ľudstva. 

(ANJ 4b4h) 

Viesť žiakov k

pocitu zodpovednosti vo 

vzťahu k živým organizmom 

a ich prostrediu, 

k schopnosti vnímať a

pristupovať k

a prírodnému a

dedičstvu. 

8. Extrémne zážitky a miesta 

Čítanie a hovorenie. (ANJ 

4b4h) 

Viesť žiakov k

súvislostí medzi lokálnymi 

a globálnymi problémami 

a vlastnej zodpoved

vzťahu k prostrediu, 

k schopnosti hodnotiť 

objektívnosť a

informácií o stave životného 

prostredia a 

o nich. 

problémy 
2. Bol som tam, urobil som 

to Čítanie a rozprávanie – 

Stratený raj (ANJ 3b4h) 

Poznať a chápať súvislosti 

medzi rozvojom turizmu 

a devastáciou

prostredia v turistických 

destináciách. 

vlastnú zodpovednosť vo 

vzťahu k životnému 

prostrediu. 

 
6. Byť úspešným Písanie 

správy(ANJ 4b4h) 

Viesť žiakov k

pocitu zodpovednosti vo 

 

zodpovednosti vo vzťahu 

prostrediu. 

Viesť žiakov k poznaniu 

iu súvislosti medzi 

vývojom ľudskej populácie 

 prostrediu 

rôznych oblastiach sveta. 

Viesť žiakov k vnímaniu 

života ako najvyššej hodnoty. 

prehlbovaniu, 

upevňovaniu 

hodnotového systému. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Viesť žiakov k posilňovaniu 

pocitu zodpovednosti vo 

živým organizmom 

ich prostrediu, 

schopnosti vnímať a citlivo 

pristupovať k prírode 

prírodnému a kultúrnemu 

Viesť žiakov k pochopeniu 

súvislostí medzi lokálnymi 

globálnymi problémami 

vlastnej zodpovednosti vo 

prostrediu, 

schopnosti hodnotiť 

objektívnosť a závažnosť 

stave životného 

 komunikovať 

chápať súvislosti 

medzi rozvojom turizmu 

devastáciou životného 

turistických 

. Pochopiť 

vlastnú zodpovednosť vo 

životnému 

Viesť žiakov k posilňovaniu 

pocitu zodpovednosti vo 
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Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

nemecký jazyk 

Tematické okruhy 

Zložky životného prostredia

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

Vzťah človeka k prostrediu 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

ruský jazyk 

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 
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vzťahu k zdravému 

životnému štýlu a prostrediu, 

k rozvíjaniu schopnosti 

kooperovať v

úlohy, niesť zodpovednosť.

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Zložky životného prostredia 

Štyri ročné obdobia, počasie. 

SCH-L12/2/ Zvieratá 

v nebezpečenstve. 

SCH-L 9 Štyri ročné obdobia, 

počasie. 

Rozvíjať schopnosť chápať 

vzťahy medzi človekom 

a prírodou. 

problémy 

N-L 21 Ekológia. 

SCH-L 11/2/ Ekológia. 

Rozvíjať schopnosť chápať, 

analyzovať a 

medzi človekom a

prostredím. 

SSD-L1/3 Klíma a počasie. 

Poznať a chápať vzťah 

ľudskej populácie 

k prostrediu v

oblastiach sveta.

SSD-L5/3 Rozhovor pred 

jadrovou elektrárňou. 

Vedieť hodnotiť 

objektívnosť, závažnosť 

informácií o stave životného 

prostredia a komunikovať 

o nich. 

 Doprava. 
Posilniť pocit zodpovednosti 

k životnému prostrediu.

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Červená kniha. 

Prezentovať svoj názor na 

ochranu ohrozených druhov 

živočíchov. 

 

zdravému 

životnému štýlu a prostrediu, 

k rozvíjaniu schopnosti 

kooperovať v skupine, deliť si 

úlohy, niesť zodpovednosť. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

prierezovej 

Rozvíjať schopnosť chápať 

vzťahy medzi človekom 

Rozvíjať schopnosť chápať, 

 hodnotiť vzťahy 

medzi človekom a životným 

 

chápať vzťah 

ľudskej populácie 

prostrediu v rôznych 

oblastiach sveta. 

Vedieť hodnotiť 

objektívnosť, závažnosť 

stave životného 

prostredia a komunikovať 

Posilniť pocit zodpovednosti 

životnému prostrediu. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Prezentovať svoj názor na 

ochranu ohrozených druhov 
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Prírodné zdroje, ich 

využívanie, ochrana 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

Vzťah človeka k prostrediu 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

španielsky jazyk 

Tematické okruhy 

Zložky životného prostredia

Prírodné zdroje, ich 

využívanie, ochrana 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 
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Voda je život. 

Prezentovať svoj názor 

o tom, ako možno šetriť 

vodou a chrániť životné 

prostredie. 

problémy 
Ekologická škola. 

Informovať o

Ekologickej ško

 

V lese je množstvo odpadu. 

Prezentovať svoj názor

o tom, čo robíme pre 

ochranu životného 

prostredia. 

Alpinisti upratovali Everest. 

Prezentovať svoj názor

o tom, čo robíme pre 

ochranu životného 

prostredia. 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Zložky životného prostredia Životné prostredie. 

Rozvíjať spoluprácu pri 

ochrane a tvorbe životného

prostredia na miestnej, 

regionálnej a

úrovni. 

Španielska kuchyňa. 

Poznať a chápať súvislosti 

medzi vývojom ľudskej 

populácie a vzťahom 

k prostrediu v

oblastiach sveta.

Porovnanie národných jedál. 

Poznať a chápať súvislosti 

medzi vývojom ľudskej 

populácie a vzťahom 

k prostrediu v

oblastiach sveta.

problémy 
Moje mesto. 

Schopnosť pochopiť 

súvislosti medzilokálnymi 

a globálnymi problémami 

a vlastnú zodpovednosť vo 

vzťahu k prostrediu.

 

Prezentovať svoj názor 

tom, ako možno šetriť 

chrániť životné 

Informovať o činnosti 

Ekologickej školy. 

Prezentovať svoj názor 

tom, čo robíme pre 

ochranu životného 

Prezentovať svoj názor 

tom, čo robíme pre 

ochranu životného 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Rozvíjať spoluprácu pri 

tvorbe životného 

prostredia na miestnej, 

regionálnej a medzinárodnej 

chápať súvislosti 

medzi vývojom ľudskej 

vzťahom 

prostrediu v rôznych 

oblastiach sveta. 

chápať súvislosti 

medzi vývojom ľudskej 

vzťahom 

prostrediu v rôznych 

oblastiach sveta. 

Schopnosť pochopiť 

súvislosti medzilokálnymi 

globálnymi problémami 

zodpovednosť vo 

prostrediu. 
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Vzťah človeka k prostrediu 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

matematika 

Tematické okruhy 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

informatika 

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 
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Opis domu/ bytu. 

Podporovať aktívny prístup 

k tvorbe a ochrane životného 

prostredia. 

Zdravie a choroby. 

Poznať a chápať súvislosti 

medzi vývojom ľudskej 

populácie a vzťahom 

k prostrediu 

oblastiach sveta.

Vplyv životného štýlu na 

naše zdravie, civilizačné 

choroby. 

Posilňovať pocit 

zodpovednosti vo vzťahu 

k prostrediu.

Miesto, kde žijem - Kultúrny 

život (divadlo, tanec, hudba). 

Pochopiť sociálne a

vplyvy, ktoré 

ľudské správanie a

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

problémy 
Slovné úlohy. 

Na úlohe o odpadoch 

(znečistenie vody, emisie) 

rozvíjať ľudské aktivity 

smerom k ochrane 

a starostlivosti o

prostredie. 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Aplikácie na spracovanie 

textov. Formátovanie textu. 

Citlivo vnímať a

konanie ľudí vo vzťahu 

k životnému prostrediu 

ochrana lesov.

 

 

Podporovať aktívny prístup 

ochrane životného 

chápať súvislosti 

medzi vývojom ľudskej 

vzťahom 

prostrediu v rôznych 

oblastiach sveta. 

Posilňovať pocit 

zodpovednosti vo vzťahu 

prostrediu. 

Pochopiť sociálne a kultúrne 

vplyvy, ktoré determinujú 

ľudské správanie a vedomie. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

odpadoch 

(znečistenie vody, emisie) 

rozvíjať ľudské aktivity 

ochrane 

starostlivosti o životné 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Citlivo vnímať a hodnotiť 

konanie ľudí vo vzťahu 

životnému prostrediu - 

ochrana lesov. 
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Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

fyzika 

Tematické okruhy 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 
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Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

problémy 

Hydrostatický tlak. 

Rozborom problematiky 

stavby priehrad posúdiť 

vplyv ľudských aktivít na 

životné prostredie.

Aerodynamická odporová 

sila. Prúdenie reálnych 

tekutín. 

Na danej problematike 

objasniť vplyv civilizácie na 

úpravy vodných tokov a

dopad na životné prostredie.

Prenos a vedenie tepla. 

Energetické straty pri 

vykurovaní. 

Posúdiť účinky 

žiarenia na organizmus 

a navrhnúť spôsob ochrany.

Kruhový dej. Tepelné 

motory. 

Objasniť význam a

použitia tepelných motorov 

a jeho dopad na životné 

prostredie. 

Kapilárne javy. 

Zdôrazniť význam 

kapilárnych javov v

prírode a techni

Vyparovanie, var 

a kondenzácia. 

Zdôrazniť význam 

skupenských premien 

v prírode a objasniť základné 

fenomény vzniku a

počasia. 

problémy 

Stacionárne magnetické 

pole. 

Uvedomiť si využite 

zemského magnetizmu 

a jeho prejavy v

a neživej prírode.

Prenos elektrickej energie. 

Energetika a životné 

prostredie. 

Posilniť pocit zodpovednosti 

vo vzťahu k živým 

organizmom a

podporovať aktívny prístup 

k tvorbe a ochrane životného 

prostredia. 

 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Rozborom problematiky 

stavby priehrad posúdiť 

vplyv ľudských aktivít na 

prostredie. 

Na danej problematike 

objasniť vplyv civilizácie na 

úpravy vodných tokov a ich 

dopad na životné prostredie. 

Posúdiť účinky tepelného 

žiarenia na organizmus 

navrhnúť spôsob ochrany. 

Objasniť význam a oblasť 

použitia tepelných motorov 

jeho dopad na životné 

Zdôrazniť význam 

kapilárnych javov v živej 

technickej praxi. 

Zdôrazniť význam 

skupenských premien 

objasniť základné 

fenomény vzniku a zmien 

Uvedomiť si využite 

magnetizmu 

jeho prejavy v živej 

neživej prírode. 

Posilniť pocit zodpovednosti 

živým 

organizmom a ich prostrediu 

podporovať aktívny prístup 

ochrane životného 
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Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

chémia 

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 

Zložky životného prostredia

Prírodné zdroje, ich 

využívanie, ochrana 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

Vzťah človeka k prostrediu 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna 
biológia 

Tematické okruhy 

Zložky životného prostredia

Prírodné zdroje, ich 
využívanie, ochrana 

Vzťah človeka k prostrediu 
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Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Voda 
Poznať princípy ochrany 

vodných zdrojov

Zložky životného prostredia Síra a jej zlúčeniny. 

Vedieť hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií 

o stave životného prostredia, 

vzhľadom na kyslé dažde ako 

dôsledok silného znečistenia 

ovzdušia. 

Spoločné vlastnosti d – 

prvkov. 

Poznať a chápať súvislosti 

medzi vývojom ľudskej 

populácie a vzť

k prostrediu v

znečisťovania prírodných 

zdrojov iónmi ťažkých kovov.

problémy Elektrolýza, galvanické 

články. 

Posilňovať pocit 

zodpovednosti vo vzťahu

k životnému prostrediu 

a vedieť uplatniť likvidáciu 

akumulátorov spôsobom, 

ktorý nie je škodlivý pre 

životné prostredie.

 Halogénderiváty 
Poznať nevyhnutnosť 

ochrany ozónovej vrstvy.

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 
témy 

Zložky životného prostredia 
Životné prostredie a jeho 
zložky. 

Pochopiť vedomie 
individuálnej zodpovednosti 
za vzťah človeka k
ako spotrebiteľa.

Základné typy ekosystémov. 

Posilňovať pocit 
zodpovednosti vo vzťahu 
k zdravému životnému štýlu 
a vnímaniu estetických 
hodnôt prostredia.

 Vzťah organizmu Posilňovať pocit 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Poznať princípy ochrany 

vodných zdrojov 

Vedieť hodnotiť objektívnosť 

závažnosť informácií 

stave životného prostredia, 

vzhľadom na kyslé dažde ako 

dôsledok silného znečistenia 

ápať súvislosti 

medzi vývojom ľudskej 

populácie a vzťahom 

prostrediu v oblasti 

znečisťovania prírodných 

zdrojov iónmi ťažkých kovov. 

Posilňovať pocit 

zodpovednosti vo vzťahu 

životnému prostrediu 

vedieť uplatniť likvidáciu 

akumulátorov spôsobom, 

ktorý nie je škodlivý pre 

životné prostredie. 

Poznať nevyhnutnosť 

ochrany ozónovej vrstvy. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Pochopiť vedomie 
individuálnej zodpovednosti 
za vzťah človeka k prostrediu 

spotrebiteľa. 
Posilňovať pocit 
zodpovednosti vo vzťahu 

zdravému životnému štýlu 
vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia. 
ňovať pocit 
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Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

dejepis 

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

geografia 

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina 

47 

a prostredia. zodpovednosti vo vzťahu 
k živým organizmom a
prostrediu. 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Globalizácia. 

Rozvíjať spoluprácu pri 

ochrane a tvorbe životného 

prostredia na medzinárodnej 

úrovni. 

problémy 

Dedičstvo antického Ríma. 

Vnímať a citlivo pristupovať 

ku kultúrnemu dedičstvu 

antického Ríma.

Stredoveké mestá. 

Demografický vývoj miest 

ovplyvnený sťahovaním 

obyvateľstva.

Priemyselná revolúcia. 
Vplyv priemyslu na životné 

prostredie. 

Spriemyselňovanie 

Slovenska. 

Vplyv priemyslu na životné 

prostredie. 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Príroda. 

Chápať, analyzovať a 

hodnotiť vzťahy medzi 

človekom a jeho životným 

prostredím na základe 

poznania zákonov, ktorými 

sa riadi život na Zemi

Chránené územia. 

Význam druhovej 

rozmanitosti pre zachovanie 

biologickej rovnováhy na 

Zemi a jej ochrana

Globálne problémy. 
Význam druhovej 

rozmanitosti pre zachovanie 

 

zodpovednosti vo vzťahu 
živým organizmom a ich 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Rozvíjať spoluprácu pri 

tvorbe životného 

prostredia na medzinárodnej 

citlivo pristupovať 

ku kultúrnemu dedičstvu 

antického Ríma. 

Demografický vývoj miest 

ovplyvnený sťahovaním 

obyvateľstva. 

Vplyv priemyslu na životné 

Vplyv priemyslu na životné 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

hápať, analyzovať a 

hodnotiť vzťahy medzi 

človekom a jeho životným 

prostredím na základe 

poznania zákonov, ktorými 

sa riadi život na Zemi. 

ýznam druhovej 

rozmanitosti pre zachovanie 

biologickej rovnováhy na 

Zemi a jej ochrana. 

Význam druhovej 

rozmanitosti pre zachovanie 



Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
 

Zložky životného prostredia

Prírodné zdroje, ich 

využívanie, ochrana 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 
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biologickej rovnováhy na 

Zemi a jej ochrana.

pôdy pre život na Zemi, 

ochrana pôdy, dôsledky 

erózie, znečisťovanie pôdy 

odpadové skládky, 

priemysel, 

poľnohospodárstvo

Miestna krajina. 

Kvalita života, rozmanitosť 

vplyvov prostredia na 

zdravie, možnosti a spôsoby 

ochrany zdravia, 

environmentálne zdravie, 

nerovnomernosť života na 

Zemi, rozdielne podmienky 

prostredia a rozdielny 

spoločenský vývoj na Zemi, 

príčiny a dôsledky globálnych 

ekologických problémov a 

princípy udržateľnosti 

rozvoja. 

Zložky životného prostredia 

Zákonitosti atmosféry, 

počasie, podnebie, 

klimatické charakteristiky. 

Význam pre život na Zemi, 

klimatické zmeny, zdroje 

znečistenia, čistota ovzdušia

Pitná voda, jej zdroje, ich 

dostupnosť a ochrana. 

Ľudské aktivity 

s vodným hospodárstvom, 

hospodárenie s

Podnebie a počasie. 

Význam pre život na Zemi, 

klimatické zmeny, zdroje 

znečistenia, čistota ovzdušia

Podzemná voda. 

Význam vody, kolobeh vody, 

ochrana jej čistoty, 

ohrozovanie vôd, pitná voda 

u nás a vo svete, čistenie 

odpadových vôd, spôsoby 

riešenia. 

problémy 
Vplyv človeka na biosféru. 

Význam lesa, funkcia lesného 

ekosystému, les v našom 

prostredí, vzájomné vzťahy 

v ekosystéme lesa, negatívne 

dôsledky odlesň

 

biologickej rovnováhy na 

jej ochrana. Význam 

pôdy pre život na Zemi, 

ochrana pôdy, dôsledky 

erózie, znečisťovanie pôdy – 

odpadové skládky, 

poľnohospodárstvo. 

valita života, rozmanitosť 

vplyvov prostredia na 

zdravie, možnosti a spôsoby 

zdravia, 

environmentálne zdravie, 

nerovnomernosť života na 

Zemi, rozdielne podmienky 

prostredia a rozdielny 

spoločenský vývoj na Zemi, 

príčiny a dôsledky globálnych 

ekologických problémov a 

princípy udržateľnosti 

ýznam pre život na Zemi, 

klimatické zmeny, zdroje 

znečistenia, čistota ovzdušia. 

Ľudské aktivity spojené 

m hospodárstvom, 

hospodárenie s vodou. 

ýznam pre život na Zemi, 

klimatické zmeny, zdroje 

znečistenia, čistota ovzdušia. 

ýznam vody, kolobeh vody, 

ochrana jej čistoty, 

ohrozovanie vôd, pitná voda 

a vo svete, čistenie 

odpadových vôd, spôsoby 

ýznam lesa, funkcia lesného 

ekosystému, les v našom 

prostredí, vzájomné vzťahy 

ekosystéme lesa, negatívne 

dôsledky odlesňovania na 
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Vzťah človeka k prostrediu 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

etická výchova 

Tematické okruhy 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

Vzťah človeka k prostrediu 
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životné prostredie

Sekundárny sektor. 

Vplyv priemyslu na 

prostredie, spracovávané 

materiály a ich pôsobenie na 

životné prostredie, vplyv 

právnych a ekonomických 

nástrojov na vzťah priemyslu 

k ochrane životného 

prostredia, priemysel a 

udržateľný rozvoj 

spoločnosti. 

Priemysel. 

Priemyselná revolúcia a 

demografický vývoj, vplyv 

priemyslu na prostredie, 

spracovávané materiály a ich 

pôsobenie na životné 

prostredie, vplyv právnych a 

ekonomických nástrojov na 

vzťah priemyslu k

životného prostredia, 

priemysel a udržateľný 

rozvoj spoločnosti

 Zmeny klímy na Zemi. 

Schopnosť pochopiť 

súvislosti medzi lokálnymi a 

globálnymi problémami a 

vlastnú zodpovednosť vo 

vzťahu k prostrediu

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

problémy 

Pochopenie života mojich 

rodičov a súrodencov a 

z toho vyplývajúce 

korigovanie alebo upevnenie 

správania. 

Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine, deliť si 

úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

Mravné aspekty národného 

uvedomenia 

a demokratického 

Schopnosť vnímať a citlivo 

pristupovať k prírode a 

prírodnému a kultúrnemu 

 

životné prostredie. 

plyv priemyslu na 

prostredie, spracovávané 

materiály a ich pôsobenie na 

životné prostredie, vplyv 

právnych a ekonomických 

nástrojov na vzťah priemyslu 

ochrane životného 

prostredia, priemysel a 

udržateľný rozvoj 

 

riemyselná revolúcia a 

demografický vývoj, vplyv 

priemyslu na prostredie, 

spracovávané materiály a ich 

pôsobenie na životné 

prostredie, vplyv právnych a 

ekonomických nástrojov na 

vzťah priemyslu k ochrane 

ého prostredia, 

priemysel a udržateľný 

rozvoj spoločnosti. 

chopnosť pochopiť 

súvislosti medzi lokálnymi a 

globálnymi problémami a 

vlastnú zodpovednosť vo 

prostrediu. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine, deliť si 

úlohy, niesť zodpovednosť.  

Schopnosť vnímať a citlivo 

pristupovať k prírode a 

ému a kultúrnemu 
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Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

náboženská výchova 

Tematické okruhy 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

umenie a kultúra 

Tematické okruhy 

Vzťah človeka k prostrediu 
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občianstva. dedičstvu. 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

problémy 

Pôvod človeka v jeho 

stvorení. 

Vnímať život ako najvyššiu 

hodnotu. 

Človek správcom Zeme. 

Stvorenie ako dar, človek ako 

dielo Božej lásky, ktorý je 

pripravený zodpovedne 

prijať svoj podiel na 

spoluvytváraní sveta, 

environmentálne problémy, 

kvalitné životné prostredie.

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

 

Historické pamiatky regiónu. 

Posilňovať pocit 

zodpovednosti 

estetických hodnôt 

prostredia, ochrana 

kultúrnych pamiatok.

Regionálne umenie 

a kultúra.  

Citlivo pristupovať 

k prírodnému a

dedičstvu. 

Ľudové umenie na našom 

území. 

Citlivo pristupovať 

k prírodnému a

dedičstvu.  

 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Vnímať život ako najvyššiu 

Stvorenie ako dar, človek ako 

dielo Božej lásky, ktorý je 

pripravený zodpovedne 

prijať svoj podiel na 

spoluvytváraní sveta, 

environmentálne problémy, 

kvalitné životné prostredie. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Posilňovať pocit 

zodpovednosti k vnímaniu 

estetických hodnôt 

prostredia, ochrana 

kultúrnych pamiatok. 

Citlivo pristupovať 

prírodnému a kultúrnemu 

Citlivo pristupovať 

prírodnému a kultúrnemu 
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Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

cvičenia z matematiky 

Tematické okruhy 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

seminár zo slovenského jazyka a literatúry

Tematické okruhy 

Vzťah človeka k prostrediu 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

konverzácia v anglickom jazyku

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 

Vzťah človeka k prostrediu 
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Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

problémy 
Slovné úlohy: kvadratická 

rovnica, kvadratická 

nerovnica a jej riešenie. 

na úlohe o odpadoch 

(znečistenie vody, emisie) 

rozvíjať ľudské aktivity 

smerom k ochrane 

a starostlivosti o

prostredie 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

seminár zo slovenského jazyka a literatúry 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

 

Slovenská medzivojnová 

próza, naturizmus, 

D.Chrobák, M.Figuli. 

Schopnosť chápať, 

analyzovať a 

medzi človekom a

životným prostredím na 

základe poznania zákonov 

(Drak). 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

konverzácia v anglickom jazyku 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Človek a príroda 

Posilňovať pocit 

zodpovednosti vo vzťahu ku 

všetkému živému v

rozvíjať schopnosť vnímať 

a citlivo pristupovať 

k prírode 

 Cestovanie 

Vedieť ohodnotiť 

objektívnosť a

informácií o vplyve rôznych 

dopravných prostriedkov na 

živ. prostredie, komunikovať 

o nich, racionálne ich 

obhajovať a zdôvodňovať 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

odpadoch 

(znečistenie vody, emisie) 

rozvíjať ľudské aktivity 

ochrane 

starostlivosti o životné 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Schopnosť chápať, 

 hodnotiť vzťahy 

medzi človekom a jeho 

životným prostredím na 

základe poznania zákonov 

do vyučovacieho procesu v predmete 

prierezovej 

osilňovať pocit 

zodpovednosti vo vzťahu ku 

všetkému živému v okolí, 

rozvíjať schopnosť vnímať 

citlivo pristupovať 

edieť ohodnotiť 

objektívnosť a závažnosť 

vplyve rôznych 

dopravných prostriedkov na 

živ. prostredie, komunikovať 

nich, racionálne ich 

zdôvodňovať 
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Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

konverzácia v nemeckom jazyku

Tematické okruhy 

Zložky životného prostredia

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

seminár z matematiky 

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 
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svoje názory a stanoviská

Človek a príroda 

Prehlbovať a

hodnotový systém

v prospech konania k

okoliu a prírode

Mestá a miesta 

Viesť žiakov k poznaniu 

a chápaniu súvislosti medzi 

vývojom ľudskej populácie 

a vzťahom k 

v rôznych oblastiach sveta

problémy 
Obchod a služby 

Prehlbovať, rozvíjať 

a upevňovať hodnotový 

systém v prospech konania 

k životnému prostrediu,

formovať kritický postoj 

k masovej spotrebe, 

plytvaniu a konzumnej 

spoločnosti 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

nemeckom jazyku 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Zložky životného prostredia Človek a príroda. 

Rozvíjať schopnosť chápať 

vzťahy medzi človekom 

a prírodou. 

problémy 
Človek a životné prostredie. 

Rozvíjať schopnosť chápať, 

analyzovať a 

medzi človekom a

prostredím. 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Rozdelenie početnosti a jeho 

grafické znázornenie. 

ukázať na grafoch  

znečisťovanie  ovzdušia, 

vývoj rybolovu a

aktivity 

 

svoje názory a stanoviská 

rehlbovať a upevňovať 

hodnotový systém 

prospech konania k svojmu 

prírode 

iesť žiakov k poznaniu 

chápaniu súvislosti medzi 

vývojom ľudskej populácie 

 prostrediu 

rôznych oblastiach sveta 

rehlbovať, rozvíjať 

upevňovať hodnotový 

prospech konania 

životnému prostrediu, 

formovať kritický postoj 

masovej spotrebe, 

konzumnej 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Rozvíjať schopnosť chápať 

vzťahy medzi človekom 

Rozvíjať schopnosť chápať, 

 hodnotiť vzťahy 

medzi človekom a životným 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

ukázať na grafoch  

znečisťovanie  ovzdušia, 

vývoj rybolovu a iné ľudské 
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Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

informatika (voliteľný predmet vo 4.

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

cvičenia z informatiky (voliteľný pr

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

seminár z fyziky 

Tematické okruhy 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 
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problémy 

Sústavy rovníc a nerovníc. 

na úlohe o odpadoch 

(znečistenie vody, emisie) 

rozvíjať ľudské aktivity 

smerom k ochrane 

a starostlivosti o

prostredie 

Trigonometria. 

Vlastnosti postupnosti. 

poukázať na využitie 

postupností vo finančníctve 

a v bežnom živote.

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

informatika (voliteľný predmet vo 4. ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Textová informácia - 

kódovanie, aplikácie na 

spracovanie textov. 

Citlivo vnímať a

konanie ľudí vo vzťahu 

k životnému prostrediu, 

ochrana lesov.

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

(voliteľný predmet vo 4. ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Textová informácia - 

kódovanie, aplikácie na 

spracovanie textov. 

Citlivo vnímať a

konanie ľudí vo vzťahu 

k životnému prostrediu, 

ochrana lesov.

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

problémy 

Mechanika kvapalín 

a plynov. 

uvedomiť si praktické 

aplikácie mechaniky tekutín 

a ich dopad na životné 

prostredie 

Akustika. 
chápať vplyv hluku na 

človeka a poznať spôsoby 

 

odpadoch 

(znečistenie vody, emisie) 

rozvíjať ľudské aktivity 

ochrane 

starostlivosti o životné 

poukázať na využitie 

postupností vo finančníctve 

bežnom živote. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Citlivo vnímať a hodnotiť 

konanie ľudí vo vzťahu 

životnému prostrediu, 

ochrana lesov. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Citlivo vnímať a hodnotiť 

konanie ľudí vo vzťahu 

životnému prostrediu, 

ochrana lesov. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

praktické 

aplikácie mechaniky tekutín 

ich dopad na životné 

chápať vplyv hluku na 

poznať spôsoby 
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Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

chémia (voliteľný predmet vo 4.

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 

Zložky životného prostredia

Prírodné zdroje, ich 

využívanie, ochrana 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

Vzťah človeka k prostrediu 
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účinnej ochrany pred hlukom

Atómové jadro. 

Rádioaktivita. 

chápať vplyv rádioaktívneho 

žiarenia na človeka a

prostredie a 

účinnej ochrany pred ním

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

chémia (voliteľný predmet vo 4. ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Charakteristika p-prvkov 

a ich zlúčenín. 

Poznať a chápať súvislosti 

medzi vývojo

populácie a vzťahom 

k prostrediu v

vznikom ozónovej diery.

Zložky životného prostredia 
Charakteristika p-prvkov 

a ich zlúčenín. 

Vedieť hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií o 

stave životného prostredia, 

vzhľadom na 

dôsledok silného znečistenia 

ovzdušia. 

Charakteristika d-prvkov 

a ich zlúčenín. 

Poznať a chápať súvislos

medzi vývojo

populácie a vzťahom 

k prostrediu v

znečisťovania prírodných 

zdrojov iónmi ťažkých kovov.

problémy Makromolekulové zlúčeniny, 

plasty. 

Schopnosť pochopiť 

súvislosti medzi lokálnymi a 

globálnymi problémami a 

vlastnú zodpovednosť vo 

vzťahu k prostrediu, 

z hľadiska triedenia odpadu, 

spôsobov likvidácie odpadu.

 
Charakteristika p-prvkov 

a ich zlúčenín. 

Poznať a chápať súvislosti 

medzi vývojom ľudskej 

populácie a vzťahom 

k prostrediu. 

Poznať mechanizmus vzniku 
skleníkového efektu.

 

účinnej ochrany pred hlukom 

chápať vplyv rádioaktívneho 

žiarenia na človeka a životné 

 poznať spôsoby 

účinnej ochrany pred ním 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Poznať a chápať súvislosti 

medzi vývojom ľudskej 

populácie a vzťahom 

prostrediu v súvislosti so 

vznikom ozónovej diery. 

Vedieť hodnotiť objektívnosť 

a závažnosť informácií o 

stave životného prostredia, 

vzhľadom na kyslé dažde ako 

dôsledok silného znečistenia 

Poznať a chápať súvislosti 

medzi vývojom ľudskej 

populácie a vzťahom 

prostrediu v oblasti 

znečisťovania prírodných 

zdrojov iónmi ťažkých kovov. 

Schopnosť pochopiť 

súvislosti medzi lokálnymi a 

obálnymi problémami a 

vlastnú zodpovednosť vo 

prostrediu, 

triedenia odpadu, 

spôsobov likvidácie odpadu. 

Poznať a chápať súvislosti 

medzi vývojom ľudskej 

populácie a vzťahom 

prostrediu.  

Poznať mechanizmus vzniku 
skleníkového efektu. 
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Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

seminár z chémie 

Tematické okruhy 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

seminár z biológie 

Tematické okruhy 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

Vzťah človeka k prostrediu 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

dejepis 

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 
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Vysvetliť dôsledky 
skleníkového
planétu. 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

problémy 
Stavba atómu, rádioaktivita. 

Poznať radioaktívne žiarenie 

ako ničivý faktor jadrových 

zbraní a identifikovať možné 

choroby z ožiarenia.

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

problémy 
Ekológia 

Pochopiť problematiku 

znečisťovania životného 

prostredia, navrhnúť 

možnosti riešenia nápravy.

 Ekológia 

Pochopiť vedomie 

individuálnej zodpovednosti 

za vzťah človeka k

ako spotrebiteľa.

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Globalizácia. 

Rozvíjať spoluprácu pri 

ochrane a tvorbe životného 

prostredia na 

úrovni. 

problémy Dedičstvo antického Ríma. 

Vnímať a citlivo pristupovať 

ku kultúrnemu dedičstvu 

antického Ríma.

Stredoveké mestá. Demografický vývoj miest 

 

Vysvetliť dôsledky 
skleníkového efektu na našu 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Poznať radioaktívne žiarenie 

ako ničivý faktor jadrových 

identifikovať možné 

ožiarenia. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Pochopiť problematiku 

znečisťovania životného 

prostredia, navrhnúť 

možnosti riešenia nápravy. 

Pochopiť vedomie 

individuálnej zodpovednosti 

za vzťah človeka k prostrediu 

ako spotrebiteľa. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Rozvíjať spoluprácu pri 

tvorbe životného 

prostredia na medzinárodnej 

citlivo pristupovať 

ku kultúrnemu dedičstvu 

antického Ríma. 

Demografický vývoj miest 
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Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

seminár z dejepisu 

Tematické okruhy 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

geografia 

Tematické okruhy 

Ochrana prírody a krajiny 

Zložky životného prostredia
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ovplyvnený sťahovaním 

obyvateľstva do miest 

z dedín. 

Priemyselná revolúcia. 
Vplyv priemyslu na životné 

prostredie. Spriemyselňovanie 

Slovenska. 

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

problémy 
Najstaršie východné štáty. 

Opísať závlahové 

hospodárstvo 

zásahy človeka do prírody 

v starovekom svete.

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Atmosféra 

Schopnosť pochopiť 

súvislosti medzi lokálnymi a 

globálnymi problémami a 

vlastnú zodpovednosť vo 

vzťahu k prostrediu

Priemysel 

Vplyv priemyslu na 

prostredie, spracovávané 

materiály a ich pôsobenie na 

životné prostredie, vplyv 

právnych a ekonomických 

nástrojov na vzťah priemyslu 

k ochrane životného 

prostredia, priemysel a 

udržateľný rozvoj 

spoločnosti 

prostredia Atmosféra 

Význam pre život na Zemi, 

klimatické zmeny, zdroje 

znečistenia, čistota ovzdušia

 

ovplyvnený sťahovaním 

obyvateľstva do miest 

Vplyv priemyslu na životné 

do vyučovacieho procesu v predmete 

prierezovej 

Opísať závlahové 

hospodárstvo – riadené 

zásahy človeka do prírody 

starovekom svete. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Schopnosť pochopiť 

súvislosti medzi lokálnymi a 

globálnymi problémami a 

vlastnú zodpovednosť vo 

prostrediu 

Vplyv priemyslu na 

prostredie, spracovávané 

materiály a ich pôsobenie na 

životné prostredie, vplyv 

právnych a ekonomických 

nástrojov na vzťah priemyslu 

ochrane životného 

prostredia, priemysel a 

udržateľný rozvoj 

 

Význam pre život na Zemi, 

klimatické zmeny, zdroje 

znečistenia, čistota ovzdušia 
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Prírodné zdroje, ich 

využívanie, ochrana 

Ľudské aktivity a problémy 

životného prostredia 

Vzťah človeka k prostrediu 
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Hydrosféra 

Ľudské aktivity spojené 

s vodným hospodárstvom, 

hospodárenie s

problémy 

Globálne environmentálna 

problémy 

Význam druhovej 
rozmanitosti pre zachovanie 
biologickej rovnováhy na 
Zemi a jej ochrana.

Význam pôdy pre život na 

Zemi, ochrana pôdy, 

dôsledky erózie, 

znečisťovanie pôdy 

odpadové skládky, 

priemysel, 

poľnohospodárstvo

Južná Amerika 

Druhová rozmanitosť, 
miznutie tropických 
dažďových pralesov a ich 
následky na ekologickú 
rovnováhu Zeme

 

Biosféra 

Význam lesa, funkcia lesného 

ekosystému, les v našom 

prostredí, vzájomné vzťahy 

v ekosystéme lesa, negatívne 

dôsledky odlesňovania na 

životné prostredie

Západná Európa 

ľudské sídlo 

dedina (umelý ekosystém, 

jeho funkcia a vzťah k okoliu, 

aplikácia na miestne 

podmienky, urbanizácia

vplyv na prírodu a krajinu, 

kultúrna krajina (pochopenie 

dôsledkov rozhodnutí a 

činnosti ľudí v

súčasný stav životného 

prostredia ). 

 

 

Ľudské aktivity spojené 

vodným hospodárstvom, 

hospodárenie s vodou 

Význam druhovej 
rozmanitosti pre zachovanie 
biologickej rovnováhy na 
Zemi a jej ochrana. 

Význam pôdy pre život na 

Zemi, ochrana pôdy, 

dôsledky erózie, 

znečisťovanie pôdy – 

odpadové skládky, 

poľnohospodárstvo 

Druhová rozmanitosť, 
miznutie tropických 
dažďových pralesov a ich 
následky na ekologickú 
rovnováhu Zeme 

Význam lesa, funkcia lesného 

ekosystému, les v našom 

prostredí, vzájomné vzťahy 

ekosystéme lesa, negatívne 

dôsledky odlesňovania na 

životné prostredie 

ľudské sídlo – mesto – 

dedina (umelý ekosystém, 

jeho funkcia a vzťah k okoliu, 

aplikácia na miestne 

urbanizácia - 

vplyv na prírodu a krajinu, 

kultúrna krajina (pochopenie 

dôsledkov rozhodnutí a 

činnosti ľudí v minulosti na 

súčasný stav životného 
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Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

ekonomika 

Tematické okruhy 

Vzťah človeka k prostrediu 

 

Aplikácia prierezovej témy Environmentálna výchova

praktické cvičenia z ekonomiky

Tematické okruhy 

Vzťah človeka k prostrediu. 
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Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

 

Vzácnosť, alternatívne 

náklady, zákon klesajúcich 

výnosov. 

Žiaci nadobudnú schopnosť 

chápať, analyzovať 

a hodnotiť vzťahy medzi 

človekom a jeho životným 

prostredím na základe 

poznania zákonov, ktorými 

sa riadi život na Zemi.

Environmentálna výchova do vyučovacieho procesu v

praktické cvičenia z ekonomiky 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

 

Oboznámenie sa 

s možnosťou riešenia 

základného ekonomického 

problému – vzácnosti, 

alternatívnych nákladov a 

zákona klesajúcich výnosov. 

Nadobudnú schopnosť 

chápať, analyzovať 

a hodnotiť vzťahy medzi 

človekom a jeho životným 

prostredím na základe 

poznania zákonov, ktorými 

sa riadi život na Zemi.

 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Žiaci nadobudnú schopnosť 

chápať, analyzovať 

hodnotiť vzťahy medzi 

jeho životným 

prostredím na základe 

poznania zákonov, ktorými 

sa riadi život na Zemi. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Nadobudnú schopnosť 

chápať, analyzovať 

hodnotiť vzťahy medzi 

jeho životným 

prostredím na základe 

ákonov, ktorými 

sa riadi život na Zemi. 
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Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova do vyučovacieho 
procesu v jednotlivých predmetoch

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

slovenský jazyk a literatúra 

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Komunikačné a uživateľské 

zručnosti 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

jazyk 2. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 2a3h, pokročilí 

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 
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MEDIÁLNA VÝCHOVA 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova do vyučovacieho 
jednotlivých predmetoch 

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Úvaha v publicistickom štýle, 

glosa, stĺpček, komentár, 

esej. 

Uvedomiť si vplyv médií 

(stĺpček, komentár) na život 

jednotlivca a

racionálne rozpoznávať 

nebezpečenstvá tohto 

vplyvu. 

uživateľské 

Masmediálna komunikácia, 

publicistický štýl. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

a spoločnosti, 

rozpoznávať nebezpečenstvá 

tohto vplyvu.

Prezentácia rečníckeho 

prejavu. 

Viesť k praktickej schopnosti 

obhájiť svoj názor, verejne 

vystupovať. 

mediálnym 

Moderné útvary bežnej 

komunikácie – reklama, 

inzerát, e-mail, SMS, vizitka, 

reklama, četovanie. 

Kritické a aktívne využívanie 

médií a ich produktov (čet, 

sms, mms). 

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete anglický 

ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 2a3h, pokročilí ANJ 2b4h) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

1. To je nádherný svet! Práca 

s textom (ANJ 2b4h) 

Viesť žiakov k orientácii 

v mediálnej ponuke

a kposúdeniu kvality 

a významu informačných 

zdrojov a produktov

10. Náš svet (anj1b4h)  - 

Práca s textom Internet.  

Kriticky posúdiť

internetu a sociálnych sietí, 

uvedomiť si vplyv médií na 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova do vyučovacieho 

predmete 

pecifikácia prierezovej 

Uvedomiť si vplyv médií 

(stĺpček, komentár) na život 

jednotlivca a spoločnosti, 

racionálne rozpoznávať 

nebezpečenstvá tohto 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

spoločnosti, racionálne 

rozpoznávať nebezpečenstvá 

tohto vplyvu. 

praktickej schopnosti 

obhájiť svoj názor, verejne 

 

aktívne využívanie 

ich produktov (čet, 

predmete anglický 

pecifikácia prierezovej 

Viesť žiakov k orientácii 

mediálnej ponuke- 

kposúdeniu kvality 

významu informačných 

produktov. 

Kriticky posúdiť využívanie 

sociálnych sietí, 

uvedomiť si vplyv médií na 
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Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

jazyk 3. (ANJ 3b4h)a 4.( ANJ 4b4h) ročník pokročilí

Tematické okruhy 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 
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jednotlivca a

nym 10. Náš svet (anj1b4h) - 

Práca s textom Internet. 

Kriticky posúdiť

internetu a sociálnych sietí, 

uvedomiť si vplyv médií na 

jednotlivca a

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete anglický 

4.( ANJ 4b4h) ročník pokročilí 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

mediálnym 

11. Porozprávaj mi o tom! 

Článok (ANJ 3b4h) 

Uvedomiť si vplyv médi

život jednotlivca 

a spoločnosti, na verejnú 

mienku, obhájiť svoj názor, 

sformulovať myšlienky 

v cudzom jazyku, verejne 

vystupovať v

6. Byť úspešným Čítanie 

a hovorenie. (ANJ 4b4h) 

Viesť žiakov k

racionálneho postoja 

k „novým médiám“, vedieť 

ich využívať, poznať ich 

nebezpečenstvá, vedieť 

posúdiť kvalitu a

informačných zdrojov

4. Nič než pravda Čítanie 

a hovorenie (ANJ 4b4h) 

Viesť žiakov k

vplyvu médií na verejnú 

mienku, vzťahu médií 

a politiky, viesť 

ku kritickému a

využívaniu médií a

produktov. 

6. Byť úspešným Posluch. cv. 

a hovorenie – reklama. (ANJ 

4b4h) 

Viesť žiakov ku kritickému 

a aktívnemu využ

médií a ich produktov, 

k pochopeniu komerčnej 

podstaty médií a

vyplývajúcich negatív 

a ohrození, k vytváraniu 

vlastných mediálnych 

projektov. 

 

 

jednotlivca a spoločnosť. 

Kriticky posúdiť využívanie 

sociálnych sietí, 

uvedomiť si vplyv médií na 

jednotlivca a spoločnosť. 

predmete anglický 

pecifikácia prierezovej 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

spoločnosti, na verejnú 

mienku, obhájiť svoj názor, 

sformulovať myšlienky 

cudzom jazyku, verejne 

vystupovať v cudzom jazyku. 

Viesť žiakov k zaujatiu 

racionálneho postoja 

médiám“, vedieť 

ich využívať, poznať ich 

nebezpečenstvá, vedieť 

posúdiť kvalitu a význam 

informačných zdrojov. 

Viesť žiakov k uvedomeniu si 

vplyvu médií na verejnú 

mienku, vzťahu médií 

politiky, viesť žiakov 

kritickému a aktívnemu 

využívaniu médií a ich 

Viesť žiakov ku kritickému 

aktívnemu využívaniu 

ich produktov, 

pochopeniu komerčnej 

podstaty médií a z toho 

vyplývajúcich negatív 

ohrození, k vytváraniu 

vlastných mediálnych 



Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

jazyk 3. (ANJ 3a3h)a 4.( ANJ 4a3h) ročník mierne pokročilí

Tematické okruhy 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

nemecký jazyk 

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Komunikačné a uživateľské 

zručnosti 
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Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete anglický 

4.( ANJ 4a3h) ročník mierne pokročilí 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

mediálnym 

10. Vynálezy - recenzia knihy 

a filmu (ANJ3z) 

Viesť žiakov k

v mediálnej ponuke, posúdiť 

kvalitu a význam 

informačných zdrojov pri 

písaní recenzií

1. To je nádherný svet!- 

práca s textom (ANJ4a3h) 

Viesť žiakov k orientácii 

v mediálnej ponuke

a k posúdeniu kvality 

a významu informačných 

zdrojov a produktov

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

SCH- L 13/2/ Televízia, Tlač. 

Zaujať racionálny postoj 

k médiám, uvedomiť si ich 

vplyv na človeka.

SSD-L11/3 Nemecké médiá. 

Viesť žiakov ku 

kompetentnému 

zaobchádzaniu s

kritickému a 

využívaniu médií a

produktov. 

uživateľské 

N -L 9 Telefonický rozhovor. 

N- L 20 List z dovolenky. 

SCH-L1 /2/ Oficiálny list. 

Vytvoriť vlastný mediálny 

produkt. 

SCH-L 4/3/ Počítač áno alebo 

nie? 

Kompetentne zaobchádzať 

s médiami. 

SSD-L1/2 Kultúrny život. 

Rozvíjať praktickú schopnosť, 

obhájiť svoj názor, 

argumentovať, diskutovať, 

verejne vystupovať.

 

predmete anglický 

pecifikácia prierezovej 

Viesť žiakov k orientácii 

mediálnej ponuke, posúdiť 

význam 

informačných zdrojov pri 

písaní recenzií. 

Viesť žiakov k orientácii 

mediálnej ponuke- 

posúdeniu kvality 

významu informačných 

zdrojov a produktov 

predmete 

pecifikácia prierezovej 

Zaujať racionálny postoj 

médiám, uvedomiť si ich 

vplyv na človeka. 

Viesť žiakov ku 

kompetentnému 

zaobchádzaniu s médiami-

 aktívnemu 

využívaniu médií a ich 

Vytvoriť vlastný mediálny 

Kompetentne zaobchádzať 

Rozvíjať praktickú schopnosť, 

obhájiť svoj názor, 

argumentovať, diskutovať, 

verejne vystupovať. 
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Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

jazyk 

Tematické okruhy 

Komunikačné a užívateľské 

zručnosti 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

matematika 

Tematické okruhy 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

  

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina 

62 

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete ruský 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

užívateľské 

Pozdrav zo Sankt-

Peterburgu. 

Vytvoriť vlastný mediálny 

produkt, schopnosť vyjadriť 

svoj zámer prostredníctvom 

e-mailu. 

Projekt Pohľadnice 

k narodeninám z ruského 

internetu. 

Vytvárať vlastný mediálny 

produkt – elektronickú 

pohľadnicu. 

Pricestuj do môjho mesta. 

Vytvoriť vlastný mediálny 

produkt o svojom meste 

s autorským zámerom získať 

ľudí, aby navštívili dané 

mesto. 

Strana z facebooku. 

Vytvoriť vlastný mediálny 

produkt, schopnosť verbálne 

vyjadriť autorský zámer.

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

mediálnym 

Štatistický súbor. Rozsah. 

Štatistický znak a jeho 

hodnota. 

Orientovať sa v

ponuke, posúdiť kvalitu 

a význam informačných 

zdrojov. 

Grafické spracovanie dát 

(histogram, kruhový 

a čiarový diagram). 

Prijímať, analyzovať, 

hodnotiť a selektovať širokú 

ponuku mediálnych 

výstupov. 

Termínovaný vklad. 

Pásmové úročenie, 

štandardy. 

Orientovať sa v

ponuke, posúdiť kvalitu 

a význam informačných 

zdrojov. 

 

 

predmete ruský 

Špecifikácia prierezovej 

Vytvoriť vlastný mediálny 

produkt, schopnosť vyjadriť 

svoj zámer prostredníctvom 

Vytvárať vlastný mediálny 

elektronickú 

 

Vytvoriť vlastný mediálny 

svojom meste 

autorským zámerom získať 

ľudí, aby navštívili dané 

Vytvoriť vlastný mediálny 

produkt, schopnosť verbálne 

vyjadriť autorský zámer. 

predmete 

Špecifikácia prierezovej 

rientovať sa v mediálnej 

ponuke, posúdiť kvalitu 

význam informačných 

analyzovať, 

selektovať širokú 

ponuku mediálnych 

rientovať sa v mediálnej 

ponuke, posúdiť kvalitu 

význam informačných 
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Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

informatika 

Tematické okruhy 

Médiá, typy médií, ich vznik 

a význam 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Komunikačné a užívateľské 

zručnosti 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

Spôsoby šírenia informácií 

prostredníctvom médií 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

Tematické okruhy 

Spôsoby šírenia informácií 

prostredníctvom médií 
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Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Médiá, typy médií, ich vznik Bezpečné a etické správanie 

sa na internete. 

Pochopiť význam internetu 

a z toho vyplývajúcich 

negatív a ohrození.

Neinteraktívna a interaktívna 

komunikácia. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

a spoločnosti, verejnú 

mienku – sociálne siete.

užívateľské Zverejnenie webovej 

stránky. 

Vytvoriť vlastný mediálny 

produkt, verbálne vyjadriť 

myšlienku alebo spoločenskú 

súvislosť. 

mediálnym Digitálne technológie 

v spoločnosti. 

Zaujať racionálny postoj 

k „novým médiám“, poznať 

nebezpečenstvá ich 

zneužívania a

efektívne brániť.

Vyhľadávanie informácií na 

webe. 

Posúdiť kvalitu a

informačných zdrojov 

a produktov.

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete fyzika

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Atmosférický tlak. 

Kompetentnou prácou 

s médiami získať potrebné 

informácie o

atmosférického tlaku 

a spracovať ich.

Vnútorná energia. Teplo. 

Výhrevnosť. 

Z médií získať, spracovať a 

porovnať údaje o

PHM. 

 

 

predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Pochopiť význam internetu 

toho vyplývajúcich 

ohrození. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

spoločnosti, verejnú 

sociálne siete. 

vlastný mediálny 

produkt, verbálne vyjadriť 

myšlienku alebo spoločenskú 

Zaujať racionálny postoj 

„novým médiám“, poznať 

nebezpečenstvá ich 

zneužívania a vedieť sa 

tívne brániť. 

Posúdiť kvalitu a význam 

informačných zdrojov 

produktov. 

predmete fyzika 

Špecifikácia prierezovej 

Kompetentnou prácou 

médiami získať potrebné 

 hodnotách 

atmosférického tlaku 

spracovať ich. 

médií získať, spracovať a 

porovnať údaje o cenách 
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Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Komunikačné a užívateľské 

zručnosti 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Komunikačné a užívateľské 

zručnosti 

Spôsoby šírenia informácií 

prostredníctvom médií 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 
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Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete chémia

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Neutrálne, zásadité a kyslé 

roztoky, pH. 

Zaujať racionálny postoj 

k informáciám o

pH v kozmetických 

prípravkoch v

vateľské Charakteristika, biologický 

význam a funkcie sacharidov. 

Rozvíjať schopností 

a zručností pri vyhľadávaní 

informácií v rôznych médiách 

o obsahu sacharidov vo 

vybraných potravinách.

mediálnym Význam a prehľad alkoholov 

a fenolov. 

Posúdiť kvalitu a význam 

informačných zdrojov 

a produktov o

vplyve alkoholu na ľudský 

organizmus. 

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete biológia

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Tráviaca sústava – zložky 

výživy, vitamíny, choroby. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca a 

spoločnosti a na verejnú 

mienku ohľadom racionálnej 

výživy. 

užívateľské 

Cicavce – vajcorodce 

a vačlpvce. Vyhľadať obrazový materiál 

k preberaným Magnóliorasty – 

dvojklíčnolistové rastliny. 

Biológia ako veda 
Spoznať prácu s

www.gvoza.sk/moodle

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete dejepis

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Novoveké myslenie 

a kultúra. Humanizmus 

a renesancia. 

Uvedomenie si vplyvu médií 

na život človeka 

a spoločnosti.

 

predmete chémia 

pecifikácia prierezovej 

ť racionálny postoj 

m o hodnotách 

kozmetických 

prípravkoch v médiách. 

schopností 

zručností pri vyhľadávaní 

rôznych médiách 

obsahu sacharidov vo 

vybraných potravinách. 

Posúdiť kvalitu a význam 

informačných zdrojov 

produktov o negatívnom 

vplyve alkoholu na ľudský 

 

predmete biológia 

Špecifikácia prierezovej 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca a 

spoločnosti a na verejnú 

mienku ohľadom racionálnej 

Vyhľadať obrazový materiál 

preberaným zástupcom. 

Spoznať prácu s portálom 

www.gvoza.sk/moodle 

predmete dejepis 

Špecifikácia prierezovej 

Uvedomenie si vplyvu médií 

na život človeka 

spoločnosti. 
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Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

geografia 

Tematické okruhy 

Médiá, typy médií, ich vznik 

a význam 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

občianska náuka  

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Komunikačné a užívateľské 

zručnosti 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

výchova 

Tematické okruhy 

Médiá, typy médií, ich vznik 

a význam 

Vplyv médií na život 
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Nástup národného 

socializmu v Nemecku. 

Mediálna propaganda ako 

prostriedok na zneužitie 

moci. 

Zo spojencov nepriatelia. 

Prostredníctvom médií 

šírenie ideológie západného 

a východného bloku.

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Médiá, typy médií, ich vznik 
Terciárny a kvartérny sektor. 

Moderné spôsoby 

komunikácie, rýchle, 

ekonomické a

spôsoby dopravy

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Priebeh volieb, volebné 

systémy – porovnanie. 

Využiť novinové články na 

uvedomenie si vzťahu médií 

a politiky. 

vateľské 
Motivačný list, profesijný 

životopis, prihláška na 

štúdium. 

Využiť komunikačné 

zručnosti užív

schopnosti pri 

sebaprezentácii.

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete etická 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Médiá, typy médií, ich vznik Verbálna a neverbálna 

komunikácia. 

Orientácii v mediálnej 

ponuke - posúdiť kvalitu a 

význam informačných 

zdrojov a produktov.

Fungujúca rodina Zaujatiu racionálneho 

 

Mediálna propaganda ako 

prostriedok na zneužitie 

Prostredníctvom médií 

šírenie ideológie západného 

východného bloku. 

predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Moderné spôsoby 

komunikácie, rýchle, 

ekonomické a ekologické 

spôsoby dopravy. 

predmete 

pecifikácia prierezovej 

novinové články na 

uvedomenie si vzťahu médií 

Využiť komunikačné 

zručnosti užívateľské 

schopnosti pri 

sebaprezentácii. 

predmete etická 

Špecifikácia prierezovej 

Orientácii v mediálnej 

posúdiť kvalitu a 

informačných 

produktov. 

Zaujatiu racionálneho 
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jednotlivca a spoločnosť 

Komunikačné a užívateľské 

zručnosti 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

Spôsoby šírenia informácií 

prostredníctvom médií 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

náboženská výchova 

Tematické okruhy 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

a kultúra 

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina 

66 

a prevencia voči kriminalite 

a závislostiam. 

postoja k „novým médiám“ 

vedieť ich využívať, poznať 

nebezpečenstvá ich 

zneužívania a 

efektívne brániť.

užívateľské 
Profesijná etika. 

Praktickej schopnosti obhájiť 

svoj názor, argumentovať, 

diskutovať, verejne 

vystupovať. 

mediálnym Komunikácia ako prostriedok 

prosociálneho správania. 

Kompetentnému 

zaobchádzaniu s

kritickému a aktívnemu 

využívaniu médií a

produktov. 

Zdržanlivosť a vernosť ako 

optimálna prevencia 

pohlavne prenosných chorôb 

a AIDS, odporúčaná WHO. 

Uvedomeniu si vplyvu médií 

na život jednotlivca a 

spoločnosti , na verejnú 

mienku, vzťahu médií a 

politiky ( prep

mediálnych obsahov 

s politikou). 

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

mediálnym 

8. Božie prikázanie 

Hodnota života – 5. Božie 

prikázanie. 

Je potrebná autorita? 

Kriticky posudzovať 

mediálne šírené posolstvá, 

odsúdiť negatívny vplyv 

médií. 

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete umenie 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Populárna kultúra.  

Schopnosť orientovať sa 

v mediálnej ponuke v

s hodnotovým systémom.

 

postoja k „novým médiám“ 

vedieť ich využívať, poznať 

nebezpečenstvá ich 

zneužívania a vedieť sa 

efektívne brániť. 

Praktickej schopnosti obhájiť 

svoj názor, argumentovať, 

diskutovať, verejne 

 

Kompetentnému 

zaobchádzaniu s médiami - 

kritickému a aktívnemu 

využívaniu médií a ich 

Uvedomeniu si vplyvu médií 

na život jednotlivca a 

spoločnosti , na verejnú 

mienku, vzťahu médií a 

politiky ( prepojenie 

mediálnych obsahov 

 

predmete 

pecifikácia prierezovej 

Kriticky posudzovať 

mediálne šírené posolstvá, 

odsúdiť negatívny vplyv 

predmete umenie 

Špecifikácia prierezovej 

Schopnosť orientovať sa 

ponuke v súlade 

hodnotovým systémom. 
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Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

a športová výchova 

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

gramotnosť 

Tematické okruhy 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 
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Prevádzka v kultúre. Médiá 

v kultúre. 

Pochopiť komerčnú podstatu 

médií a z toho vyplývajúcich 

negatív a ohrození.

mediálnym 

Masová kultúra – televízia, 

rozhlas, periodická tlač, film, 

plagát, bilbord, reklama. 

Posúdiť kvalitu a

informačných zdrojov 

a produktov.

Ako sa stať slávnym, Bob 

Marley a iné osobnosti 

hudby. 

Viesť ku kritickému 

a aktívnemu využívaniu 

médií a ich produktov.

Prezentácie od praveku po 

renesanciu. 

Vedieť posúdiť kvalitu 

a význam informačných 

zdrojov a produktov. 

Prezentácie od praveku po 

realizmus. 

Vedieť posúdiť kvalitu 

a význam informačných 

zdrojov a produktov.

Umenie 20. storočia – 

prezentácie. 

Vedieť posúdiť kvalitu 

a význam informačných 

zdrojov a produktov. 

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete telesná 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Šport a spoločnosť 

Analyzovať pozitívny 

i negatívny vplyv médií na 

športovanie ľudí.

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

mediálnym 
Zdroje finančných informácií 

a výhody dobrej finančnej 

informovanosti jednotlivca. 

Rozvíjať kritický postoj 

k mediálnym produktom.

 

 

Pochopiť komerčnú podstatu 

toho vyplývajúcich 

ohrození. 

Posúdiť kvalitu a význam 

informačných zdrojov 

produktov. 

Viesť ku kritickému 

aktívnemu využívaniu 

ich produktov. 

Vedieť posúdiť kvalitu 

význam informačných 

produktov.  

Vedieť posúdiť kvalitu 

význam informačných 

produktov. 

Vedieť posúdiť kvalitu 

význam informačných 

produktov.  

predmete telesná 

pecifikácia prierezovej 

Analyzovať pozitívny 

negatívny vplyv médií na 

športovanie ľudí. 

predmete finančná 

pecifikácia prierezovej 

ozvíjať kritický postoj 

mediálnym produktom. 
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Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

z matematiky 

Tematické okruhy 

Komunikačné a uživateľské 

zručnosti 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

zo slovenského jazyka a literatúry

Tematické okruhy 

Komunikačné a uživateľské 

zručnosti 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

konverzácia v anglickom jazyku

Tematické okruhy 

Médiá, typy médií, ich vznik 

a význam 

Komunikačné a užívateľské 

zručnosti 
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Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete cvičenia 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

uživateľské 

Úvod do finančnej 

matematiky. Kurzy a meny. 

Orientovať sa v

ponuke, posúdiť kvalitu 

a význam informačných 

zdrojov. 

Triedenie štatistického 

materiálu a jeho spracovanie 

do tabuľky. 

Úroková miera a úrok, daň 

z úroku. Sankcie a riziká, 

inflácia. 

mediálnym 
Grafické spracovanie dát 

(histogram, kruhový 

a čiarový diagram). 

prijímať, analyzovať, 

hodnotiť a selektovať širokú 

ponuku mediálnych výstupov

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete seminár 

zo slovenského jazyka a literatúry 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

uživateľské Komunikácia a sloh - 

jazyková komunikácia. 

Rozvíjať u žiakov schopnosti 

pre adekvátne a

vyjadrenie obsahov svojej 

mysle. 

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

konverzácia v anglickom jazyku 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Médiá, typy médií, ich vznik 
Kniha – priateľ človeka 

Posilniť u žiakov 

uvedomovanie si vplyvu kníh 

a literatúry na život 

jednotlivca 

užívateľské 
Komunikácia a jej formy 

Viesť žiakov k

schopnosti obhájiť svoj 

názor, argumentovať, 

diskutovať, verejne 

vystupovať 

 

predmete cvičenia 

Špecifikácia prierezovej 

rientovať sa v mediálnej 

ponuke, posúdiť kvalitu 

význam informačných 

prijímať, analyzovať, 

selektovať širokú 

mediálnych výstupov 

predmete seminár 

Špecifikácia prierezovej 

žiakov schopnosti 

pre adekvátne a variabilné 

vyjadrenie obsahov svojej 

predmete 

Špecifikácia prierezovej 

žiakov 

uvedomovanie si vplyvu kníh 

literatúry na život 

k praktickej 

schopnosti obhájiť svoj 

názor, argumentovať, 

diskutovať, verejne 
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Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

konverzácia v nemeckom jazyku

Tematické okruhy 

Médiá, typy médií, ich vznik

a význam 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

matematika 

Tematické okruhy 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 
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mediálnym 
Vzory a ideály 

Viesť žiakov k uvedomovaniu 

si vplyvu médií na život 

jednotlivca a

Formovať u žiakov 

pochopenie komer

podstaty médií a

vyplývajúcich negatív a 

ohrození 

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

nemeckom jazyku 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Médiá, typy médií, ich vznik 
Formy komunikácie. 

Orientovať sa v

ponuke. 

Veda a technika. 

Zaujať racionálny postoj 

k „novým médiám“, vedieť 

ich využívať a

nebezpečenstvá ich 

zneužívania. 

Masovokomunikačné 

prostriedky. 

Zaujať racionálny postoj 

k médiám, uvedomiť si ich 

vplyv na človeka.

Nakupovanie. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

a spoločnosti.

Knihy a čítanie. Porozumieť sebe i

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

mediálnym 
Rekurentné určenie 

postupnosti, niektoré 

špeciálne postupnosti. 

poukázať na využitie 

postupností vo finančníctve 

a v bežnom živote

 

 

Viesť žiakov k uvedomovaniu 

si vplyvu médií na život 

jednotlivca a spoločnosti 

žiakov 

pochopenie komerčnej 

podstaty médií a z toho 

vyplývajúcich negatív a 

predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Orientovať sa v mediálnej 

Zaujať racionálny postoj 

„novým médiám“, vedieť 

ich využívať a poznať 

nebezpečenstvá ich 

 

Zaujať racionálny postoj 

médiám, uvedomiť si ich 

vplyv na človeka. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

spoločnosti. 

Porozumieť sebe i iným. 

predmete 

Špecifikácia prierezovej 

poukázať na využitie 

postupností vo finančníctve 

bežnom živote 
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Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

informatika (voliteľný predmet vo 4.

Tematické okruhy 

Médiá, typy médií, ich vznik 

a význam 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

z informatiky (voliteľný predmet vo 4.

Tematické okruhy 

Médiá, typy médií, ich vznik 

a význam 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 
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Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

informatika (voliteľný predmet vo 4. ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Médiá, typy médií, ich vznik Internet – história, základné 

pojmy - adresa, URL. 

Pochopiť význam internetu 

a z toho vyplývajúcich 

negatív a ohrození.

Neinteraktívna komunikácia 

- e-pošta, diskusné fórum, 

blog. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

a spoločnosti, verejnú 

mienku – sociálne siete.

Služby internetu. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

a spoločnosti, verejnú 

mienku – sociálne siete.

mediálnym Riziká informačných 

technológií. 

Zaujať racionálny postoj 

k „novým médiám“, poznať 

nebezpečenstvá ich 

zneužívania a

efektívne brániť.

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

(voliteľný predmet vo 4. ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Médiá, typy médií, ich vznik Internet – história, základné 

pojmy - adresa, URL. 

Pochopiť význam internetu 

a z toho vyplývajúcich 

negatív a ohrození.

Neinteraktívna komunikácia 

- e-pošta, diskusné fórum, 

blog. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

a spoločnosti, verejnú 

mienku – sociálne siete.

Služby internetu. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

a spoločnosti, verejnú 

mienku – sociálne siete.

mediálnym Riziká informačných 

technológií. 

Zaujať racionálny postoj 

k „novým médiám“, poznať 

nebezpečenstvá ich 

 

predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Pochopiť význam internetu 

toho vyplývajúcich 

ohrození. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

jednotlivca 

spoločnosti, verejnú 

sociálne siete. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

spoločnosti, verejnú 

sociálne siete. 

racionálny postoj 

„novým médiám“, poznať 

nebezpečenstvá ich 

zneužívania a vedieť sa 

efektívne brániť. 

predmete cvičenia 

Špecifikácia prierezovej 

Pochopiť význam internetu 

toho vyplývajúcich 

ohrození. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

spoločnosti, verejnú 

sociálne siete. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

spoločnosti, verejnú 

sociálne siete. 

Zaujať racionálny postoj 

„novým médiám“, poznať 

nebezpečenstvá ich 
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Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

(voliteľný predmet vo 4. ročníku)

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

z chémie 

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 
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zneužívania a

efektívne brániť.

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete chémia 

ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Biologická hodnota stravy 

Posúdiť kvalitu a význam 

informačných zdrojov 

a produktov v

s geneticky modifikovanými 

potravinami 

mediálnym 
Liečivá 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca a 

spoločnosti a na verejnú 

mienku, ohľadom

medzi liekom

doplnkom. 

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Kozmetika, liečivá, farbivá. 

Orientovať sa v mediálnej 

ponuke - posúdiť kvalitu a 

význam informačných 

zdrojov o kozmetických 

produktoch 

mediálnym 
Kozmetika, liečivá, farbivá. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca a 

spoločnosti a na verejnú 

mienku, ohľadom 

medzi liekom

doplnkom 

 

 

zneužívania a vedieť sa 

efektívne brániť. 

predmete chémia 

Špecifikácia prierezovej 

Posúdiť kvalitu a význam 

informačných zdrojov 

produktov v spojitosti 

geneticky modifikovanými 

 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca a 

spoločnosti a na verejnú 

mienku, ohľadom rozdielu 

medzi liekom a výživovým 

predmete seminár 

Špecifikácia prierezovej 

Orientovať sa v mediálnej 

posúdiť kvalitu a 

význam informačných 

kozmetických 

 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca a 

spoločnosti a na verejnú 

mienku, ohľadom  rozdielu 

medzi liekom a výživovým 
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Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

(voliteľný predmet vo 4. ročníku)

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Komunikačné a uživateľské 

zručnosti 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

z biológie 

Tematické okruhy 

Komunikačné a uživateľské 

zručnosti 

Spôsoby šírenia informácií 

prostredníctvom médií 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 
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Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete biológia 

ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Trávacia sústava – zložky 

výživy, vitamíny, choroby 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca a 

spoločnosti a na verejnú 

mienku ohľadom racionálnej 

výživy. 

uživateľské 
Cicavce, drsnokožce, ryby 

Vyhľadať obrazový ma

k preberaným zástupcom

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete seminár 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

uživateľské 

Magnóliorasty-

dvojklíčnolistové; 

magnóliorasty - 

jednoklíčnolistové 

Vyhľadať obrazový materiál 

k preberaným zástupcom.

Biológia ako veda 
Využívať prácu s

www.gvoza.sk /moodle.

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete dejepis

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Novoveké myslenie 

a kultúra. Humanizmus 

a renesancia. 

Uvedomenie si vplyvu médií 

na život človeka 

a spoločnosti, zhodnotiť 

význam kníhtlače pre 

človeka. 

Nástup fašizmu v Taliansku 

a národného socializmu 

v Nemecku. 

Uvedomenie si vplyvu médií 

na život človeka 

a spoločnosti, mediálna 

propaganda ako prostriedok 

na zneužitie moci.

Zo spojencov nepriatelia. 
Prostredníctvom médií 

šírenie ideológie západného 

 

predmete biológia 

Špecifikácia prierezovej 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca a 

spoločnosti a na verejnú 

ohľadom racionálnej 

Vyhľadať obrazový materiál 

preberaným zástupcom 

predmete seminár 

Špecifikácia prierezovej 

Vyhľadať obrazový materiál 

preberaným zástupcom. 

Využívať prácu s portálom 

www.gvoza.sk /moodle. 

predmete dejepis 

Špecifikácia prierezovej 

Uvedomenie si vplyvu médií 

na život človeka 

spoločnosti, zhodnotiť 

význam kníhtlače pre 

Uvedomenie si vplyvu médií 

na život človeka 

spoločnosti, mediálna 

propaganda ako prostriedok 

na zneužitie moci. 

Prostredníctvom médií 

šírenie ideológie západného 
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Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

spoločensko-vedný seminár 

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

Kritický postoj k mediálnym 

produktom 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

ekonomika 

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť 

 

Aplikácia prierezovej témy Mediálna výchova

praktické cvičenia z ekonomiky

Tematické okruhy 

Vplyv médií na život 

jednotlivca a spoločnosť. 
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a východného bloku.

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Politické strany a hnutia - 

klasifikácia 

Porovnať rôzne  mediálne 

zdroje  a ich vplyv na politiku 

a verejnú mienku.

mediálnym Tolerancia a prejavy 

intolerancie v SR. 

Kriticky obhájiť svoj názo

toleranciu a intoleranciu 

v SR, argumentovať 

a diskutovať.

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Medzinárodný a zahraničný 

obchod, príčiny vzniku, 

význam a nedostatky, 

obchodná a platobná 

bilancia.  

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

a spoločnosti, verejnú 

mienku ohľadom 

medzinárodných vzťahov.

Mediálna výchova do vyučovacieho procesu v predmete 

praktické cvičenia z ekonomiky 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Živnostenský zákon – 

živnosti. 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

a spoločnosti, verejnú 

mienku ohľadom 

medzinárodných vzťahov.

 

 

východného bloku. 

predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Porovnať rôzne  mediálne 

zdroje  a ich vplyv na politiku 

a verejnú mienku. 

Kriticky obhájiť svoj názor na 

intoleranciu 

SR, argumentovať 

diskutovať. 

predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

spoločnosti, verejnú 

mienku ohľadom 

medzinárodných vzťahov. 

predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Uvedomiť si vplyv médií na 

život jednotlivca 

spoločnosti, verejnú 

mienku ohľadom 

medzinárodných vzťahov. 
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MULTIKULTÚRNA VÝCHOV

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova do vyučovacieho 
procesu v jednotlivých predmetoch

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

slovenský jazyk a literatúra 

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova do vyučovacieho 
jednotlivých predmetoch 

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Jazykové prostriedky, 

jazykový systém. 

Motivovať žiakov 

k aktívnemu spoznávaniu 

jazyka vlastnej kultúry.

Lyrická poézia – štylizácia. 

F. Petrarca - základná 

informácia o autorovi 

a literárnom období 

humanizmus a renesancia. 

Formovať schopnosť 

objektivizovať vlastný zážitok 

a prejsť od zážitku 

k teoretickej reflexii.

V. Havel – Audiencia - 

literárno-štylistická analýza 

lit. diela. 

Rozvíjať sebareflexiu 

a uvedomiť si korene, 

možnosti, obmedzenia 

a premeny vlastnej kultúrnej 

identity. 

Postmoderna v epickej próze 

– zaradenie do literárneho 

kontextu, charakteristika. 

Formovať si uvedomelé 

budovanie hodnôt 

zvládať svoje správanie 

a konanie vo vyhrotených 

situáciách. 

Literatúra ako umenie. 

Literárne druhy, žánre, 

funkcia literatúry, svetová, 

európska, národná. 

Formovať schopnosť 

s odstupom si uvedo

aké procesy v

prebiehajú. 

Štylisticko-lexikálna 

interpretácia literárneho 

diela Maco Mlieč. 

Formovať toleranciu 

k odlišným životným štýlom, 

uvedomiť si časové 

a priestorové determinanty 

činnosti ľudí (neodsudzovať).

Štylisticko-lexikálna 

interpretácia literárneho 

diela Dom v stráni. 

Vybudovať reflexiu 

medziľudských vzťahov 

(tolerancia názorov, 

životného štýlu odlišných 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova do vyučovacieho 

su v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Motivovať žiakov 

aktívnemu spoznávaniu 

jazyka vlastnej kultúry. 

Formovať schopnosť 

objektivizovať vlastný zážitok 

prejsť od zážitku 

teoretickej reflexii. 

Rozvíjať sebareflexiu 

uvedomiť si korene, 

možnosti, obmedzenia 

premeny vlastnej kultúrnej 

Formovať si uvedomelé 

budovanie hodnôt v živote, 

zvládať svoje správanie 

konanie vo vyhrotených 

Formovať schopnosť 

odstupom si uvedomovať, 

aké procesy v kultúre 

 

Formovať toleranciu 

odlišným životným štýlom, 

uvedomiť si časové 

priestorové determinanty 

činnosti ľudí (neodsudzovať). 

Vybudovať reflexiu 

medziľudských vzťahov 

(tolerancia názorov, 

životného štýlu odlišných 
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Komunikácia a spolupráca 

medzi etnikami 
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sociálnych skupín 

Anzula). 

Dráma, tragédia.(vznik 

a vývin drámy, základné 

znaky antickej drámy) 

Rozvíjať schopnosť prepájať 

poznatky z viacerých 

predmetov (umenie 

a kultúra) 

I. Bukovčan - Kým kohút 

nezaspieva- štylisticko-

lexikálna interpretácia diela. 

Vybudovať reflexiu 

medziľudských vzťahov, 

pochopiť dôležitosť podstaty 

človeka bez ohľadu na 

sociálne post

Národný jazyk. Vývin jazyka 

a formy národného jazyka. 

Motivovať žiakov 

k aktívnemu spoznávaniu 

jazyka, vlastnej kultúry aj 

cudzieho jazyka.

Štylisticko-lexikálna 

interpretácia literárneho 

diela Mor ho! 

Uvedomiť si časové 

a priestorové determinanty 

činnosti všetkých ľudí.

Hovorový štýl – znaky. 

Motivovať žiakov k

prepojení medzi jazykom 

a sociálnym svetom. 

Používať primerané jazykové 

prostriedky v

komunikačných situáciách.

Štylisticko-lexikálna 

interpretácia literárneho 

diela Krvavé sonety. 

Podporovať spoluprácu 

s druhými ľuďmi pri vedomí 

rovnosti všetkých ľudí 

(odsúdiť vojnu).

J. Palárik- základné 

informácie - autor, obdobie, 

dielo. 

Rozvíjať schopnosť prepájať 

poznatky z viacerých 

predmetov (dejepis 

spoločenské vrstvy v 

Uhorsku). 

J. G. Tajovský- Apoliena - 

Štylisticko-lexikálna 

interpretácia lit. diela. 

Motivovať pre spoluprácu 

s ľuďmi z iných sociálnych 

skupín (akceptovať fyzicky 

hendikepovaných ľudí.). 

Schopnosť odhaľovať 

predsudky v spoločnosti. 

Podnecovať k

 

sociálnych skupín – Mate a 

schopnosť prepájať 

viacerých 

predmetov (umenie 

Vybudovať reflexiu 

medziľudských vzťahov, 

pochopiť dôležitosť podstaty 

človeka bez ohľadu na 

sociálne postavenie. 

Motivovať žiakov 

aktívnemu spoznávaniu 

jazyka, vlastnej kultúry aj 

cudzieho jazyka. 

Uvedomiť si časové 

priestorové determinanty 

činnosti všetkých ľudí. 

Motivovať žiakov k chápaniu 

prepojení medzi jazykom 

sociálnym svetom. 

Používať primerané jazykové 

prostriedky v rôznych 

komunikačných situáciách. 

Podporovať spoluprácu 

druhými ľuďmi pri vedomí 

rovnosti všetkých ľudí 

(odsúdiť vojnu). 

Rozvíjať schopnosť prepájať 

viacerých 

predmetov (dejepis – 

spoločenské vrstvy v 

Motivovať pre spoluprácu 

iných sociálnych 

skupín (akceptovať fyzicky 

hendikepovaných ľudí.). 

Schopnosť odhaľovať 

sudky v spoločnosti. 

Podnecovať k pomoci 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

anglický jazyk pre 1. ročník (mierne pokročilí anj1a3h pre int, pokročilí 

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 

Komunikácia a spolupráca 

medzi etnikami 
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sociálne slabším.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

1. ročník (mierne pokročilí anj1a3h pre int, pokročilí -anj1b4h)

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

4. Niekde bývať (anj1a3h)- 

Čítanie a rozprávanie 

Rozvinúť a prehĺbiť poznanie 

kultúry bývania v

Kultivovať spôsoby 

sebavyjadrenia

5. Som super! (anj1a3h) - 

Čítanie a hovorenie 

„talentovaní mladí ľudia“ Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúry stravovania
8. Jesť doma či v reštaurácii? 

(anj1a3h) - Text 

6. Ako to vidím ja (anj1b4h, 

anj1b3h) - Práca s textom 

„Londýn“. 

Rozvinúť základy 

medzikultúrnej tolerancie, 

motivovať pre spoluprácu 

s ľuďmi z iných sociálnych 

skupín a krajín

6. Ako to vidím ja (anj1b4h, 

anj1b3h) - Video o Londýne. 

Vybudovať schopnosť 

odhaľovať základné 

stereotypy a 

2. Dobrá práca (anj1a3h) - 

Práca s textom 

Rešpektovať rozmanitosti 

blízkeho okolia 

a spolupracovať 

s príslušníkmi iných kultúr

4. Niekde bývať (anj1a3h) - 

Čítanie a rozprávanie 

Rozvinúť a prehĺbiť poznanie 

kultúry bývania v

7.Pamätné dátumy (anj1a3h) 

-  Každodenná angličtina 

Prehĺbiť poznanie kultúr 

blízkeho okolia

4. Jedz, pi a buď veselý 

(anj1b4h, anj1b3h)  - Práca 

s textom – Nezvyčajné 

miesta na jedenie 

Pochopiť národnostné 

rozdiely a kultúry

 

 

sociálne slabším. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

anj1b4h) 

pecifikácia prierezovej 

prehĺbiť poznanie 

kultúry bývania v USA. 

Kultivovať spôsoby 

sebavyjadrenia. 

Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúry stravovania. 

Rozvinúť základy 

medzikultúrnej tolerancie, 

motivovať pre spoluprácu 

iných sociálnych 

krajín. 

Vybudovať schopnosť 

ľovať základné 

 predsudky. 

Rešpektovať rozmanitosti 

blízkeho okolia 

spolupracovať 

príslušníkmi iných kultúr. 

prehĺbiť poznanie 

kultúry bývania v USA. 

Prehĺbiť poznanie kultúr 

blízkeho okolia. 

Pochopiť národnostné 

kultúry. 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

anglický jazyk 2. ročník (mierne pokročilí ANJ 2a3h pre int, pokročilí ANJ 2b4h)

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 

Komunikácia a spolupráca 

medzi etnikami 
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Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

2. ročník (mierne pokročilí ANJ 2a3h pre int, pokročilí ANJ 2b4h)

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

11. Dôjsť ďaleko- Práca 

s textom (ANJ 2a3h) 

Rozvíjať vedomie kultúrnej 

identity a význam ľudovej 

kultúry 

4. Robiť správnu vec-Posluch 

(ANJ 2b4h) 

Rozvíjať u žiakov aktívne 

počúvanie a 

s porozumením

9. Bývanie v meste- Mesto 

a vidiek (ANJ 2a3h) 

Rešpektovať kultú

rozmanitosť blízkeho okolia.

3. Rozprávanie príbehov -

Práca s textom (ANJ 2b4h) 

Viesť žiakov k

o kultúre. Viesť 

k prehlbovaniu poznania 

kultúr blízkeho okolia

4. Robiť správnu vec- Práca 

s textom (ANJ 2b4h) 

Rozvinúť u žiakov základy 

medzikultúrnej tolerancie

4. Robiť správnu vec—Video 

o Londýne (ANJ 2b4h) 

Viesť žiakov k

kultúrnej rozmanitosti iných 

krajín. Prehĺbiť u

poznanie kultúr blízkeho 

okolia. 

6. Ľúbim to!- Posluch (ANJ 

2b4h) 

Vybudovať u

medziľudských vzťahov

Prehĺbiť u žiakov poznanie 

kultúr anglicko

krajín Viesť žiakov k

o kultúre. Viesť k

základov medzikultúrnej 

tolerancie. Viesť 

k vybudovaniu schopnosti 

odhaliť základné stereotypy 

a predsudky.

12. Nikdy viac- Posluch (ANJ 

2a3h) 

Rešpektovať kultúrnu 

rozmanitosť sveta, rozvinú

medzikultúnu toleranciu

5. V pohybe- Práca s textom 

(ANJ 2b4h) 
Viesť žiakov k

o kultúre. Viesť 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

2. ročník (mierne pokročilí ANJ 2a3h pre int, pokročilí ANJ 2b4h) 

prierezovej 

Rozvíjať vedomie kultúrnej 

význam ľudovej 

žiakov aktívne 

čítanie 

porozumením. 

Rešpektovať kultúrnu 

rozmanitosť blízkeho okolia. 

Viesť žiakov k mysleniu 

Viesť 

prehlbovaniu poznania 

kultúr blízkeho okolia. 

žiakov základy 

medzikultúrnej tolerancie.  

Viesť žiakov k rešpektovaniu 

rozmanitosti iných 

Prehĺbiť u žiakov 

poznanie kultúr blízkeho 

Vybudovať u žiakov reflexiu 

medziľudských vzťahov. 

žiakov poznanie 

kultúr anglicko- hovoriacich 

Viesť žiakov k mysleniu 

iesť k rozvinutiu 

základov medzikultúrnej 

Viesť 

vybudovaniu schopnosti 

odhaliť základné stereotypy 

. 

Rešpektovať kultúrnu 

rozmanitosť sveta, rozvinúť 

medzikultúnu toleranciu. 

Viesť žiakov k mysleniu 

Viesť 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

anglický jazyk 3. (ANJ 3b4h)a

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 

Komunikácia a spolupráca 

medzi etnikami 
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k prehlbovaniu poznania 

kultúr blízkeho okolia

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

3. (ANJ 3b4h)a 4.( ANJ 4b4h) ročník pokročilí 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

1.Doma najlepšie Práca 

s textom – príbehy 

vysťahovalcov (ANJ 3b4h) 

Rozvíjať vedomie kultúrnej 

identity. Viesť žiakov 

k rešpektovaniu kultúrnej 

rozmanitosti sveta

10. Mánie text Astrid 

Johnson (ANJ 3b4h) 

Viesť žiakov k

kultúrnej rozmanitosti iných 

krajín. 

12. Dôležité životné udalosti 

Každodenná angličtina (ANJ 

3b4h) 

Kultivovať formy a

komunikácie, formy 

a spôsoby sebavyjadrenia

Podnietiť snahu o

vzťahy s blízkym okolím

7. Vzťahy medzi ľuďmi 

Posluch a hovorenie – 

svadba. (ANJ 4b4h) 

Viesť žiakov k

s príslušníkmi iných kultúr, 

k zoznámeniu sa 

s rôznorodosťou iných 

kultúr, tradíciami

a hodnotami, k

schopnosti odhaľovať 

základné stereotypy 

a predsudky.

8. Extrémne zážitky a miesta 

Anglicky hovoriace krajiny. 

(ANJ 4b4h) 

Viesť žiakov k

príslušníkov iných kultúr, 

k schopnosti analyzovať 

a triediť informácie 

o kultúrach. 

Písanie, popis miest. (ANJ 

4b4h) 

Viesť žiakov k

reflexii kultúrnej identity, 

k poznaniu kultúr blízkeho 

okolia. 

11. Porozprávaj mi o tom! 

Čítanie a rozprávanie – Ako 

dobre poznáš svet? (ANJ 

Viesť žiakov k

kultúrnej rozmanitosti 

rôznych krajín

 

prehlbovaniu poznania 

kultúr blízkeho okolia. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Rozvíjať vedomie kultúrnej 

Viesť žiakov 

rešpektovaniu kultúrnej 

rozmanitosti sveta. 

Viesť žiakov k rešpektovaniu 

rozmanitosti iných 

Kultivovať formy a spôsoby 

komunikácie, formy 

spôsoby sebavyjadrenia. 

Podnietiť snahu o korektné 

blízkym okolím. 

Viesť žiakov k spolupráci 

príslušníkmi iných kultúr, 

zoznámeniu sa 

rôznorodosťou iných 

kultúr, tradíciami 

hodnotami, k vybudovaniu 

schopnosti odhaľovať 

základné stereotypy 

. 

Viesť žiakov k rešpektovaniu 

príslušníkov iných kultúr, 

schopnosti analyzovať 

triediť informácie 

 

Viesť žiakov k cieľavedomej 

reflexii kultúrnej identity, 

poznaniu kultúr blízkeho 

Viesť žiakov k rešpektovaniu 

kultúrnej rozmanitosti 

rôznych krajín. Viesť žiakov 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

anglický jazyk 3. (ANJ 3a3h)a

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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3b4h) ku kultúrnej sebareflexii

5. Pohľad do budúcnosti 

Čítanie a rozprávanie (ANJ 

4b4h) 

Viesť žiakov k

pri prezentovaní vlastných 

názorov a postojov, 

podnietiť ich snahu 

o korektné vzťahy s

okolím a ľuďmi

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

3. (ANJ 3a3h)a 4.( ANJ 4a3h) ročník mierne pokročilí 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

3. Rozprávanie príbehov- 

práca s textom (ANJ4a3h) 

Viesť žiakov k

o kultúre. 

Viesť k prehlbovaniu 

poznania kultúr blízkeho 

okolia. 

4. Nakupovanie- práca 

s textom (ANJ3z) 

Formovať chápanie

kultúrnych identít ako 

súčasti svetového dedičstva

4. Nakupovanie- situačné 

dialógy (ANJ3z) 

Formovať cieľavedomú 

reflexiu kultúrnej identity pri 

nakupovaní na trhoch 

v rôznych krajinách

9. Cestovanie- posluchové 

cvičenia (ANJ3z) 

Rozvinúť schopnosti 

analyzovať a 

informácie o

kulturách. 

4. Robiť správnu vec- práca 

s textom (ANJ4a3h) 

Viesť žiakov k

kultúrnej rozmanitosti 

rôznych krajín

argumentáciu pri prezentácii 

vlastných názorov 

a postojov. 

4. Robiť správnu vec- video 

(ANJ4a3h) 

Rozvinúť u žiakov základy 

medzikultúrnej tolerancie

Viesť žiakov k

kultúrnej rozmanitosti iných 

krajín. Prehĺbiť u

poznanie kultúr blízkeho 

okolia. Vybudovať u

 

ku kultúrnej sebareflexii. 

Viesť žiakov k argumentácii 

pri prezentovaní vlastných 

postojov, 

podnietiť ich snahu 

korektné vzťahy s blízkym 

ľuďmi. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Viesť žiakov k mysleniu 

prehlbovaniu 

poznania kultúr blízkeho 

Formovať chápanie iných 

kultúrnych identít ako 

súčasti svetového dedičstva. 

Formovať cieľavedomú 

reflexiu kultúrnej identity pri 

nakupovaní na trhoch 

rôznych krajinách. 

schopnosti 

 triediť 

 rôznych 

Viesť žiakov k rešpektovaniu 

kultúrnej rozmanitosti 

rôznych krajín. Rozvinúť 

argumentáciu pri prezentácii 

vlastných názorov 

žiakov základy 

medzikultúrnej tolerancie. 

Viesť žiakov k rešpektovaniu 

kultúrnej rozmanitosti iných 

Prehĺbiť u žiakov 

poznanie kultúr blízkeho 

Vybudovať u žiakov 
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Komunikácia a spolupráca 

medzi etnikami 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

nemecký jazyk 

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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reflexiu medziľudských 

vzťahov. Prehĺbiť u

poznanie kultúr anglicko

hovoriacich krajín

6. Miesta a veci- práca 

s textom (ANJ3z) 

Vybudovať schopnosť 

odhaľovať základné 

stereotypy a 

Rozvinúť základy 

medzikultúrnej tolerancie. 

Motivovať pre nekonfliktné 

spolužitie rôznych 

národnostných 

a náboženských skupín

4. Robiť správnu vec- 

posluchové cvičenia 

(ANJ4a3h) 

Rozvíjať u žiakov aktívne 

počúvanie a 

s porozumením

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

SCH L 9/4/ Cítim sa ako 

Európan. 

Rozvíjať tolerantné postoje 

k príslušníkom iných kultúr 

pri uvedomení si vlastnej 

kultúrnej identity.

N- Pohľady do nemecky 

hovoriacej kultúry. 

SCH- L 14 Jedlo a pitie. 

SCH-L15 Nemecky hovoriace 

krajiny. 

N- L 10 Cesta do zahraničia. 

N- L 14 Na cestách po 

Nemecku. 

Rozvíjať poznanie kultúr, 

s ktorými žiaci môžu prísť do 

styku. 

N- L 16 Okružná jazda po 

Prahe. 

Rozvíjať poznanie českej 

kultúry. 

N- L 20 List z dovolenky. 

Rozvíjať schopnosť 

pochopenia pre odlišný 

životný štýl. 

Nemecko. Rozvíjať poznanie nemeckej 

 

reflexiu medziľudských 

Prehĺbiť u žiakov 

poznanie kultúr anglicko- 

hovoriacich krajín. 

Vybudovať schopnosť 

základné 

 predsudky. 

klady 

medzikultúrnej tolerancie. 

ivovať pre nekonfliktné 

spolužitie rôznych 

národnostných 

náboženských skupín. 

žiakov aktívne 

čítanie 

porozumením. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Rozvíjať tolerantné postoje 

príslušníkom iných kultúr 

uvedomení si vlastnej 

kultúrnej identity. 

Rozvíjať poznanie kultúr, 

ktorými žiaci môžu prísť do 

Rozvíjať poznanie českej 

Rozvíjať schopnosť 

pochopenia pre odlišný 

 

Rozvíjať poznanie nemeckej 
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Komunikácia a spolupráca 

medzi etnikami 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

ruský jazyk 

Tematické okruhy 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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kultúry. 

SCH-L 15/3/ Klišé 

a predsudky. 

SCH-L1 14/2/ Zvyky 

a obyčaje. 

Pochopiť a rešpektovať fakt 

kultúrnej rozmanitosti.

SSD-L13/1 Pavlova cesta. 

Rozvíjať poznanie kultúr, 

s ktorými žiaci prichádzajú, 

alebo môžu prísť do styku.

SSD-L4/2Moje mesto. 

Viesť žiakov k

rešpektovaniu faktu 

kultúrnej rozmanitosti.

SSD-L11/2 Rakúsko. 

SSD-L13/2 Nemecko. 

SSD-L2/3 Zdravá výživa. 

SSD-L3/3 Česká republika. 

SSD-L7/3 Berlín. 

Viesť žiakov k

a rešpektovaniu faktu 

kultúrnej rozmanitosti.

SSD-L8/3 Oslavy v Nemecku. 

Rozvíjať poznanie kultúr 

s ktorými žiaci prichádzajú, 

alebo môžu prísť do styku.

SSD-L10/3 Eva a Švajčiarsko. 

Viesť žiakov k

a rešpektovaniu faktu 

kultúrnej rozmanitosti.

N- L 14 Na cestách po 

Nemecku. 

Schopnosť komunikovať 

s nositeľmi nemeckej 

kultúry. 

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Projekt Národnosti Ruskej 

federácie. 

Na základe získaných 

informácií z internetu 

prezentovať ruskú federáciu 

ako mnohonárodnostný štát, 

rozvíjať tolerantný postoj 

príslušníkom iných kultúr.

Štátne sviatky na Slovensku 

a v Rusku. 

Rešpektovať kultúrnu 

rozmanitosť.

 

rešpektovať fakt 

kultúrnej rozmanitosti. 

Rozvíjať poznanie kultúr, 

ktorými žiaci prichádzajú, 

alebo môžu prísť do styku. 

Viesť žiakov k pochopeniu a 

rešpektovaniu faktu 

kultúrnej rozmanitosti. 

Viesť žiakov k pochopeniu 

rešpektovaniu faktu 

kultúrnej rozmanitosti. 

Rozvíjať poznanie kultúr 

ktorými žiaci prichádzajú, 

alebo môžu prísť do styku. 

Viesť žiakov k pochopeniu 

rešpektovaniu faktu 

kultúrnej rozmanitosti. 

Schopnosť komunikovať 

nositeľmi nemeckej 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Na základe získaných 

internetu 

prezentovať ruskú federáciu 

ako mnohonárodnostný štát, 

rozvíjať tolerantný postoj 

príslušníkom iných kultúr. 

Rešpektovať kultúrnu 

rozmanitosť. 



Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
 

Komunikácia a spolupráca 

medzi etnikami 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

francúzsky jazyk 

Tematické okruhy 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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Pamätihodnosti hlavného 

mesta. 

Rozvíjať poznanie slovenskej 

kultúry a akceptovanie faktu 

kultúrnej rozmanitosti.

Rusko – jeho história 

a súčasnosť. 

Rozvíjať poznanie 

kultúry, viesť žiakov 

k reflexiám o

Prevzaté slová. 

Uvedomiť si nadnárodný 

rozmer vybraných výrazov 

lexiky a ich prienik do lexiky 

ruského jazyka.

Vianoce v Rusku. 

Rozvíjať poznanie ruskej 

kultúry a akceptovať fakt 

kultúrnej rozmanitosti.

Ermitáž. 
Prehĺbiť poznanie ruskej 

kultúry. 

Pamätihodnosti Moskvy. 
Rozvíjať poznanie ruskej 

kultúry. 

Osobnosti Ruska. 

Prehĺbiť poznanie 

významných ruských 

osobností. 

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Základné informácie 

o Francúzsku. 

Prehĺbiť analytické 

schopnosti v 

o francúzskej kultúre.

Vianoce vo Francúzsku, 

vianočná pieseň. 

Rozvíjať poznanie kultúr, 

s ktorými žiaci prichádzajú 

alebo môžu prísť do styku.

QL L3 Voľný čas Francúzov. 

Rozvíjať poznanie kultúr, 

s ktorými žiaci prichádzajú, 

alebo môžu prísť do styku.

Sviatky vo Francúzsku. 

Rozvíjať poznanie kultúr, 

s ktorými žiaci prichádzajú 

alebo môžu prísť do styku.

QL L4 Francúzska kuchyňa. Rozvíjať poznanie kultúr, 

 

Rozvíjať poznanie slovenskej 

akceptovanie faktu 

kultúrnej rozmanitosti. 

Rozvíjať poznanie ruskej 

kultúry, viesť žiakov 

reflexiám o ruskej kultúre. 

Uvedomiť si nadnárodný 

rozmer vybraných výrazov 

ich prienik do lexiky 

ruského jazyka. 

Rozvíjať poznanie ruskej 

akceptovať fakt 

rozmanitosti. 

Prehĺbiť poznanie ruskej 

Rozvíjať poznanie ruskej 

Prehĺbiť poznanie 

významných ruských 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Prehĺbiť analytické 

 myslení 

francúzskej kultúre. 

Rozvíjať poznanie kultúr, 

ktorými žiaci prichádzajú 

alebo môžu prísť do styku. 

Rozvíjať poznanie kultúr, 

ktorými žiaci prichádzajú, 

alebo môžu prísť do styku. 

Rozvíjať poznanie kultúr, 

ktorými žiaci prichádzajú 

alebo môžu prísť do styku. 

Rozvíjať poznanie kultúr, 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

španielsky jazyk 

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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s ktorými žiaci prichádzajú 

alebo môžu prísť do styku.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Moje mesto . 
Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity.

Slovensko. 
Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity.

Rodina. 
Vybudovať reflexiu 

medziľudských vzťahov.

Sviatky na Slovensku. 
Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity.

Rozprávanie o Slovensku. 

Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej 

podnietiť snahu o

vzťahy s okolím.

Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity.

Problémy mladých ľudí. 
Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity.

Kde trávime prázdniny, 

dovolenky. 

Rozvinúť uvedomelú reflexiu

vlastnej kultúrnej identity.

Práca s textom – Annin 

denník - Jazyky v Španielsku. 

Prehĺbiť analytické 

schopnosti v 

kultúre. 

Práca s textom – Annin 

denník – Castilla la Mancha. 

Rozvinúť schopnosti 

analyzovať a 

informácie o kulturách.

Práca s textom – Annin 

denník – Granada. 

Prehĺbiť analytické 

schopnosti v 

o španielskej kultúre.

Vianoce v Španielsku, 

vianočná pieseň. 

Prehĺbiť analytické 

schopnosti v 

o španielskej kultúre.

 

ktorými žiaci prichádzajú 

alebo môžu prísť do styku. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity. 

uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity. 

Vybudovať reflexiu 

medziľudských vzťahov. 

Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity. 

Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity, 

podnietiť snahu o korektné 

okolím. 

Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity. 

Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity. 

Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity. 

Prehĺbiť analytické 

 myslení o 

schopnosti 

 triediť 

informácie o kulturách. 

Prehĺbiť analytické 

 myslení 

španielskej kultúre. 

Prehĺbiť analytické 

 myslení 

španielskej kultúre. 
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Práca s textom – Annin 

denník – Španielske regióny. 

Prehĺbiť analytické 

schopnosti v 

o španielskej kultúre.

Práca s textom – Annin 

denník – Španielske sviatky. 

Prehĺbiť poznanie španielskej 

kultúry. 

Práca s textom – Annin 

denník – Barcelona. 

Prehĺbiť poznanie španielskej 

kultúry. 

Pieseň. 
Prehĺbiť poznanie španielskej 

kultúry. 

Španielska kuchyňa. 

Prehĺbiť analytické 

schopnosti v 

o španielskej kultúre.

Rozprávanie o Španielsku. 

Vybudovať schopnosť 

odhaľovať základné 

stereotypy a 

Doplnenie info o Španielsku. 

Prehĺbiť analytické 

schopnosti v 

o španielskej kultúre.

Konverzácia: Sviatky – 

všeobecná. 

Prehĺbiť poznanie kultúr, 

rozvinúť schopnosti 

analyzovať a 

informácie o

Sviatky v Španielsku. 

Prehĺbiť analytické 

schopnosti v 

o kultúre. 

Vianočné zvyky. 

Rozvinúť schopnosti 

analyzovať a 

informácie o

Madrid, porovnanie 

s Bratislavou. Prehĺbiť poznanie španielskej 

kultúry. 
Známe španielske mestá 

America Latina. 

Prehĺbiť analytické 

schopnosti v 

o kultúre Latinskej Ameriky.

Španielska kultúra. 
Prehĺbiť poznanie španielskej 

kultúry. 

spolupráca Čím chcem byť. 
Kultivovať formy a

komunikácie, 

 

Prehĺbiť analytické 

 myslení 

španielskej kultúre. 

Prehĺbiť poznanie španielskej 

Prehĺbiť poznanie španielskej 

Prehĺbiť poznanie španielskej 

Prehĺbiť analytické 

 myslení 

španielskej kultúre. 

Vybudovať schopnosť 

odhaľovať základné 

 predsudky. 

Prehĺbiť analytické 

 myslení 

španielskej kultúre. 

Prehĺbiť poznanie kultúr, 

rozvinúť schopnosti 

 triediť 

 kulturách. 

Prehĺbiť analytické 

 myslení 

Rozvinúť schopnosti 

 triediť 

 kulturách. 

Prehĺbiť poznanie španielskej 

Prehĺbiť analytické 

 myslení 

kultúre Latinskej Ameriky. 

Prehĺbiť poznanie španielskej 

Kultivovať formy a spôsoby 

komunikácie, 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

matematika 

Tematické okruhy 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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sebavyjadrenia.

Mne sa páči, tebe nie. 

Rozvinúť argumentáciu pri 

prezentácii vlastných 

názorov a postojov.

Môj voľný čas. 

Rozvinúť argumentáciu pri 

prezentácii vlastných 

názorov a postojov.

Na nákupoch. 
Prehĺbiť poznanie kultúr 

blízkeho okolia.

Porovnanie národných jedál. 

Rozvinúť schopnosť 

analyzovať a 

informácie o kulturách.

Národné zvyky. 

Rešpektovať kultúrne 

rozmanitosti, podnietiť 

snahu o korektné vzťahy 

s okolím. 

Vplyv životného štýlu na 

naše zdravie, civilizačné 

choroby. 

Vybudovať reflexiu 

medziľudských vzťahov.

Miesto, kde žijem - Kultúrny 

život (divadlo, tanec, hudba). 

Prehĺbiť analytické 

schopnosti v 

o kultúre, prehĺbiť poznanie 

kultúr. 

Kde trávime prázdniny, 

dovolenky- konverzácia 

Príprava plánu dovolenky. 

Rozvinúť základy 

medzikultúrnej tolerancie, 

motivovať pre prácu s

z iných spoločenských 

a kultúrnych skupín.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Najväčší spoločný deliteľ.  

Najmenší spoločný násobok. 

Euklidov algoritmus. 

Euklidove vety. 

Pytagorova veta. 

Kultúrna rozmanitosť k

kultúram, historicky dôležitý 

prínos gréckej 

kultúry, Euklida a Pytagora 

nielen v teórií čísel pre 

ostatné národy

 

sebavyjadrenia. 

Rozvinúť argumentáciu pri 

prezentácii vlastných 

postojov. 

Rozvinúť argumentáciu pri 

prezentácii vlastných 

postojov. 

Prehĺbiť poznanie kultúr 

blízkeho okolia. 

Rozvinúť schopnosť 

 triediť 

informácie o kulturách. 

Rešpektovať kultúrne 

rozmanitosti, podnietiť 

korektné vzťahy 

Vybudovať reflexiu 

medziľudských vzťahov. 

Prehĺbiť analytické 

 myslení 

kultúre, prehĺbiť poznanie 

Rozvinúť základy 

medzikultúrnej tolerancie, 

motivovať pre prácu s ľuďmi 

iných spoločenských 

kultúrnych skupín. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

ultúrna rozmanitosť k iným 

historicky dôležitý 

prínos gréckej 

Euklida a Pytagora 

teórií čísel pre 

ostatné národy. 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

informatika 

Tematické okruhy 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 

Komunikácia a spolupráca 

medzi etnikami 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

fyzika 

Tematické okruhy 

Spôsoby šírenia informácií 

prostredníctvom médií 
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Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Reprezentácia údajov 

v počítači - čísla, znaky. 

Digitalizácia. 

Poznať nutnosť kódovania 

rôznych znakov v

s ich používaním v

krajinách. 

Neinteraktívna a interaktívna 

komunikácia. 

Pochopiť možnosti 

komunikácie medzi ľuďmi 

rôznych etník.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Fyzikálne veličiny a ich 

jednotky. 

Poznať jednotky fyzikálnych 

veličín používaných rôznymi 

kultúrami a národmi.

Tretí Newtonov zákon. 

Na príklade Isaaca Newtona 

oceniť a správne 

interpretovať prínos vedcov 

iných národností pre celé 

ľudstvo. 

Vztlaková sila. Archimedov 

zákon. 

Na príklade znalostí 

starovekého vedca 

Archimeda objasniť jeho 

prínos ako aj prínos gréckej 

civilizácie. 

Hookov zákon. 

Vyzdvihnúť prínos práce 

Roberta Hooka k

prírodných vied.

Coulombov zákon. 

Objasniť význam prác 

Charlesa Coulomba pre 

fyzikálnu vedu s

špecifiká vývoja fyzikálneho 

poznania vo frankofónnych 

oblastiach. 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Poznať nutnosť kódovania 

rôznych znakov v súvislosti 

ich používaním v rôznych 

Pochopiť možnosti 

komunikácie medzi ľuďmi 

rôznych etník. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Poznať jednotky fyzikálnych 

veličín používaných rôznymi 

národmi. 

Na príklade Isaaca Newtona 

správne 

interpretovať prínos vedcov 

národností pre celé 

Na príklade znalostí 

starovekého vedca - 

Archimeda objasniť jeho 

prínos ako aj prínos gréckej 

Vyzdvihnúť prínos práce 

Roberta Hooka k rozvoju 

prírodných vied. 

Objasniť význam prác 

Charlesa Coulomba pre 

fyzikálnu vedu s dôrazom na 

špecifiká vývoja fyzikálneho 

poznania vo frankofónnych 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

dejepis 

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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Ohmov zákon pre uzavretý 

obvod. 

Objasniť prínos Georga 

Ohma pre rozvoj poznatkov 

v oblasti elektric

Einsteinova teória 

fotoelektrického javu. 

Na príklade života Alberta 

Einsteina rozvíjať toleranciu 

k iným kultúram 

s upriamením pozornosti na 

závažné historické udalosti.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Cyrilo-metodská misia. 

Uvedomenie si koreňov 

vlastnej kultúrnej identity, 

ktoré siahajú k

Cyrilovi a Metodovi.

Maďarizácia na začiatku 

20. storočia. 

Rozvíjať tolerantné postoje 

k príslušníkom iných kultúr 

pri uvedomovaní si 

a zachovávaní vlastnej 

kultúrnej identity na príklade 

černovskej tragédie.

Zmeny v Európe ako 

výsledok pohybu 

germánskych a slovanských 

národov. 

Rešpektovanie kultúrnej 

rozmanitosti.

Kresťanstvo a islam. 
Rozvíjať tolerantné postoje 

k nositeľom odlišných kultúr.

Kultúra stredoveku. 
Rozvíjať poznanie 

stredovekej kultúry.

Domorodci verzus 

prisťahovalci. 

Pochopenie a

kultúrnej rozmanitosti.

Nástup národného 

socializmu v Nemecku. 

Rozpoznanie prejavov 

rasizmu, xenofóbie 

a antisemitizmu, pochopenie 

a rešpektovanie iných kultúr 

a náboženstiev.

 

Objasniť prínos Georga 

Ohma pre rozvoj poznatkov 

oblasti elektrického prúdu. 

Na príklade života Alberta 

Einsteina rozvíjať toleranciu 

iným kultúram 

upriamením pozornosti na 

závažné historické udalosti. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Uvedomenie si koreňov 

vlastnej kultúrnej identity, 

ktoré siahajú k vierozvestom 

Metodovi. 

Rozvíjať tolerantné postoje 

príslušníkom iných kultúr 

pri uvedomovaní si 

zachovávaní vlastnej 

kultúrnej identity na príklade 

černovskej tragédie. 

Rešpektovanie kultúrnej 

rozmanitosti. 

Rozvíjať tolerantné postoje 

nositeľom odlišných kultúr. 

Rozvíjať poznanie 

kultúry. 

Pochopenie a rešpektovanie 

kultúrnej rozmanitosti. 

Rozpoznanie prejavov 

rasizmu, xenofóbie 

antisemitizmu, pochopenie 

rešpektovanie iných kultúr 

náboženstiev. 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

geografia 

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

občianska náuka 

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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Globalizácia. 
Rozvíjať tolerantné postoje 

k nositeľom odlišných kultúr.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Spoločnosť. 

Viesť žiakov k 

svojej identity a svojich 

názorov či postojov 

serióznymi argumentmi

Geografický vývoj územia 

Slovenska. 

Rozvíjať sebareflexiu, ktorá 

povedie k uvedomeniu si 

koreňov, možností, 

obmedzení i premien 

vlastnej kultúrnej identity.

Vývoj osídlenia. 
Reflektovať viacero vrstiev

svojej osobnostnej identity.

Obyvateľstvo podľa pohlavia, 

veku, rasy, národnosti 

a jazyka. 

Viesť žiakov k 

svojej identity a svoj

názorov či postojov 

serióznymi argumentmi

Náboženstvá sveta. 

Prehlbovať toleranciu

ľuďom, ak druhí ľudia 

prezentujú rozporné 

stanoviská. 

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Rodina a manželstvo, funkcie 

rodiny 

Porovnať príklady 

multikultúrnych rodín

odlišný životný štýl

Náboženská tolerancia, 

sekta, kult. 

Rozhovorom poukázať na 

pozitívny príklad

k príslušníkom iných kultúr a 

k ich religiozite.

 

Rozvíjať tolerantné postoje 

nositeľom odlišných kultúr. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Viesť žiakov k podloženiu 

svojej identity a svojich 

názorov či postojov 

serióznymi argumentmi. 

Rozvíjať sebareflexiu, ktorá 

povedie k uvedomeniu si 

koreňov, možností, 

obmedzení i premien 

vlastnej kultúrnej identity. 

viacero vrstiev 

svojej osobnostnej identity. 

Viesť žiakov k podloženiu 

identity a svojich 

názorov či postojov 

mi argumentmi. 

toleranciu voči 

ľuďom, ak druhí ľudia 

prezentujú rozporné 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

príklady 

multikultúrnych rodín a ich 

odlišný životný štýl 

Rozhovorom poukázať na 

pozitívny príklad tolerancie 

príslušníkom iných kultúr a 

religiozite. 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultú

etická výchova 

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 

Komunikácia a spolupráca 

medzi etnikami 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

náboženská výchova 

Tematické okruhy 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Rodinné spoločenstvo a ja. 
Rešpektovanie identity 

druhých ľudí.

Rešpekt a úcta k iným rasám, 

etnikám, handicapovaným 

ľuďom. 

Pochopenie medzikultúrnych 

vzťahov v súčasnom svete. 

Rešpektovanie kultúrnej 

rozmanitosti sveta.

Význam prosociálnych 

vzorov pre výchovu 

v jednotlivých kultúrach. 

Vyhľadáva a 

informácie o

Česť, pravda, poznanie a 

kultúra ako etická hodnota. 

Neodmieta odlišne kultúry 

a ľudí z odlišného socio

kultúrneho prostredia.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

8.Božie prikázanie 

Rozlišovať predsudky 

a stereotypy vo 

vyjadrovacích 

a médiách, dôsledky 

predsudkov a

prejavujúcich sa v

podobách neznášanlivosti, 

rasizmu a xenofóbie.

 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Rešpektovanie identity 

druhých ľudí. 

Pochopenie medzikultúrnych 

súčasnom svete. 

Rešpektovanie kultúrnej 

rozmanitosti sveta. 

 vyhodnocuje 

 iných kultúrach. 

Neodmieta odlišne kultúry 

odlišného socio-

kultúrneho prostredia. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Rozlišovať predsudky 

stereotypy vo 

vyjadrovacích prostriedkoch 

médiách, dôsledky 

predsudkov a stereotypov 

prejavujúcich sa v rôznych 

podobách neznášanlivosti, 

xenofóbie. 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

umenie a kultúra 

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Historické pamiatky regiónu.  

Na vybraných 

architektonických dielach 

Žiliny viesť k 

si koreňov vlastnej kultúrnej 

identity. 

Poznanie, analýza 

a interpretácia vybraných 

umeleckých diel a tendencií 

z histórie kultúry a kultúry 

vlastného regiónu a národa.  

Rozvíjať a zachovávať vlastnú 

kultúrnu identitu.

Veľká Morava (hradiská, 

hudba, ľudová pieseň). 

Viesť k uvedomovaniu si 

koreňov vlastnej kultúrnej 

identity. 

Klasicizmus na našom území. 
Rozvíjať sebareflexiu 

v kontexte národnej identity.

Formy a štruktúra 

umeleckého diela.  

Rozvíjať tolerantné postoje 

k nositeľom odlišných kultúr. 

Masová kultúra, gýč. 

Rozvíjať sebareflexiu 

a podporovať samostatné 

kritické myslenie.

Historické pamiatky regiónu, 

kultúrne tradície a identita. 

Rozvíjať poznanie kultúr, 

s ktorými žiaci 

do styku. 

Hlavné umelecké druhy. 

Viesť k pochopeniu 

a rešpektovaniu kultúrnej 

rozmanitosti.

Vysoká kultúra, typy 

produktov, hodnoty 

kultúrnej tradície. 

Viesť k schopnosti 

samostatne a

reagovať na kultúrnu 

rôznorodosť sveta.

Pravek – architektúra, 

sochárstvo a maliarstvo. 

Rozvíjať schopnosť 

samostatne a

reagovať na kultúrnu 

rôznorodosť sveta.

Umelecké diela. Dielo ako Rozvíjať schopnosť 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Na vybraných 

architektonických dielach 

 uvedomovaniu 

si koreňov vlastnej kultúrnej 

zachovávať vlastnú 

kultúrnu identitu. 

uvedomovaniu si 

ňov vlastnej kultúrnej 

Rozvíjať sebareflexiu 

kontexte národnej identity. 

Rozvíjať tolerantné postoje 

nositeľom odlišných kultúr.  

Rozvíjať sebareflexiu 

podporovať samostatné 

kritické myslenie. 

Rozvíjať poznanie kultúr, 

ktorými žiaci prichádzajú 

pochopeniu 

rešpektovaniu kultúrnej 

rozmanitosti. 

schopnosti 

samostatne a zodpovedne 

reagovať na kultúrnu 

rôznorodosť sveta. 

Rozvíjať schopnosť 

samostatne a zodpovedne 

reagovať na kultúrnu 

rôznorodosť sveta. 

Rozvíjať schopnosť 



Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
 

Komunikácia a spolupráca 

medzi etnikami 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

cvičenia z matematiky 

Tematické okruhy 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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vyjadrenie umelca. tolerancie a vzájomnej úcty.

Umenie 20. storočia. 

Kubizmus. 

Podnecovať a

u žiakov tolerantné postoje 

k nositeľom odlišných kultúr.

Expresionizmus. Fauvizmus. 
Podporovať samostatné 

kritické myslenie.

Estetická a kultúrna 

komunikácia. 

Podporovať samostatné

kritické myslenie.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Premena jednotiek. 

vnímať rôznorodosť mier 

v rôznych kultúrach 

a pochopiť ich prepočet

Euklidove vety. 

Poznať historicky dôležitý 

prínos gréckej kultúry 

a Euklida nielen v

pre ostatné národy

Pytagorova veta. 

Poznať historicky dôležitý 

prínos gréckej kultúry 

a Pytagora 

Objemy a povrchy telies 

Uvedomiť si a

rôznorodosť architektúry 

v rôznych kultúrach sveta

Objem a povrch 

mnohostenov. 

Vidieť jednoduchosť 

a estetickú krásu 

pravidelných mnohostenov 

(diamanty, šperky…)

 

 

vzájomnej úcty. 

Podnecovať a rozvíjať 

žiakov tolerantné postoje 

nositeľom odlišných kultúr. 

Podporovať samostatné 

kritické myslenie. 

Podporovať samostatné 

kritické myslenie. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

vnímať rôznorodosť mier 

rôznych kultúrach 

pochopiť ich prepočet 

oznať historicky dôležitý 

prínos gréckej kultúry 

Euklida nielen v teórií čísel 

pre ostatné národy 

oznať historicky dôležitý 

prínos gréckej kultúry 

vedomiť si a rešpektovať 

rôznorodosť architektúry 

rôznych kultúrach sveta 

idieť jednoduchosť 

estetickú krásu 

pravidelných mnohostenov 

(diamanty, šperky…) 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

seminár zo slovenského jazyka a literatúry

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

konverzácia v anglickom jazyku

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 
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Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

seminár zo slovenského jazyka a literatúry 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Slovenský romantizmus. Ľ. 

Štúr. 

Rozvinúť uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity 

(národná hrdosť).

Jazyk a reč - rozdiel medzi 

jazykom a rečou. 

Viesť k žiakov k

možností a funkcií jazyka.

Súčasná svetová próza. G. 

Orwell, J.D. Salinger, M. 

Solženicyn. 

Formovať u žiakov 

uvedomelé budovanie ich 

hodnotových orientácií.

Svetová a slovenská 

literatúra. 

Formovať chápanie iných 

kultúrnych identít ako 

súčastí svetového dedičstva.

Humanizmus a renesancia v 

talianskej a španielskej 

literatúre. 

Rozvinúť schopnosti 

analyzovať a 

informácie o

F. Kafka 

Schopnosť odhaľovať 

predsudky v 

podnecovať k

Súčasná svetová literatúra - 

Beat Generation. 

Formovať schopnosť 

s odstupom si 

uvedomovať,

v kultúre prebiehajú.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

konverzácia v anglickom jazyku 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Kultúra a umenie 

Formovať vedomie kultúrnej 

identity a miesta v

každého človeka

Cestovanie 

Rozvíjať vedomie kultúrnej 

identity a miesta používania 

cudzích jazykov pri 

cestovaní, viesť žiakov 

k reflexii a funkcií jazyka pri 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

uvedomelú reflexiu 

vlastnej kultúrnej identity 

(národná hrdosť). 

žiakov k reflexií 

funkcií jazyka. 

žiakov 

uvedomelé budovanie ich 

hodnotových orientácií. 

Formovať chápanie iných 

kultúrnych identít ako 

súčastí svetového dedičstva. 

Rozvinúť schopnosti 

 triediť 

 kultúrach. 

Schopnosť odhaľovať 

 spoločnosti, 

podnecovať k tolerancii. 

Formovať schopnosť 

om si 

uvedomovať, aké procesy 

kultúre prebiehajú. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

ormovať vedomie kultúrnej 

miesta v nej 

každého človeka. 

ozvíjať vedomie kultúrnej 

miesta používania 

cudzích jazykov pri 

cestovaní, viesť žiakov 

funkcií jazyka pri 
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Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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cestovaní 

Záľuby, voľný čas a životný 

štýl 

Rozvinúť argumentáciu pri 

prezentácii vlastných 

názorov a postojov žiakov 

v oblasti trávenia voľného 

času 

Multikultúrna spoločnosť 
Rozvinúť u žiakov vedomie 

kultúrnej identity

Krajina, ktorej jazyk sa učím 
Rozvinúť u žiakov vedomie 

kultúrnej identity

Slovensko – moja vlasť 
Rozvinúť u žiakov vedomie 

kultúrnej identity

Kultúra a umenie 

Viesť žiakov k

o kultúre a k 

rozmanitosti kultúr 

Bývanie a domov 

Rozvinúť schopnosti 

analyzovať a 

informácie o

a životnom štýle v

kultúrach. 

Obchod a služby 

Rozvinúť argumentáciu pri 

prezentácii vlastných 

názorov a postojov o

služieb a ich kvalite 

v rôznych krajinách

Mládež a jej svet 

Podnietiť u žiakov snahu 

o korektné vzťahy so svojim 

okolím 

Multikultúrna spoločnosť 

Prehĺbiť u žiakov poznanie 

kultúr anglicky hovoriacich 

krajín 

Mestá a miesta 

Formovať u žiakov chápanie 

iných kultúrnych identít ako 

súčasti svetového dedičstva

Obliekanie a móda 
Rozvinúť u žiakov základy 

medzikultúrnej tolerancie

Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Prehĺbiť u žiakov poznanie 

kultúr anglicky hovoriacich 

krajín. 

 

Rozvinúť argumentáciu pri 

prezentácii vlastných 

postojov žiakov 

trávenia voľného 

žiakov vedomie 

kultúrnej identity 

žiakov vedomie 

kultúrnej identity 

žiakov vedomie 

kultúrnej identity 

iesť žiakov k mysleniu 

 rešpektovaniu 

rozmanitosti kultúr vo svete 

ozvinúť schopnosti 

 triediť 

 bývaní 

životnom štýle v rôznych 

ozvinúť argumentáciu pri 

prezentácii vlastných 

postojov o využití 

ich kvalite 

krajinách 

žiakov snahu 

korektné vzťahy so svojim 

rehĺbiť u žiakov poznanie 

kultúr anglicky hovoriacich 

žiakov chápanie 

iných kultúrnych identít ako 

súčasti svetového dedičstva 

žiakov základy 

medzikultúrnej tolerancie 

rehĺbiť u žiakov poznanie 

kultúr anglicky hovoriacich 
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Komunikácia a spolupráca 

medzi etnikami 
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Rozvinúť u žiakov schopnosť 

analyzovať a 

informácie o

Slovensko – moja vlasť 

Rozvinúť u žiakov základy 

medzikultúrnej tolerancie

Prehĺbiť žiakov analytické 

schopnosti v 

o kultúre. 

Rozvinúť u žiakov schopnosť 

analyzovať a 

informácie o

kultúre. 

Človek a spoločnosť  

Viesť žiakov k

kultúrnej rozmanitosti vo 

svete, viesť k

s príslušníkmi iných kultúr, 

chápanie rizík pri správaní 

kultúrne neprijateľným 

spôsobom 

Multikultúrna spoločnosť 

Rozvinúť u žiakov zá

medzikultúrnej tolerancie. 

Prehĺbiť žiakov analytické 

schopnosti v 

o kultúre. 

Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Rozvinúť u žiakov základy 

medzikultúrnej tolerancie

Prehĺbiť žiakov analytické 

schopnosti v 

o kultúre. 

 

 

žiakov schopnosť 

 triediť 

 kultúrach 

ozvinúť u žiakov základy 

medzikultúrnej tolerancie. 

rehĺbiť žiakov analytické 

 myslení 

žiakov schopnosť 

 triediť 

 slovenskej 

iesť žiakov k rešpektovaniu 

kultúrnej rozmanitosti vo 

svete, viesť k spolupráci 

príslušníkmi iných kultúr, 

chápanie rizík pri správaní 

kultúrne neprijateľným 

Rozvinúť u žiakov základy 

medzikultúrnej tolerancie. 

Prehĺbiť žiakov analytické 

 myslení 

Rozvinúť u žiakov základy 

medzikultúrnej tolerancie. 

Prehĺbiť žiakov analytické 

 myslení 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

konverzácia v nemeckom jazyku

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 

Komunukácia a spolupráca 

medzi etnikami 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

informatika (voliteľný predmet vo 4.

Tematické okruhy 

Komunikácia a spolupráca 

medzi etnikami 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

cvičenia z informatiky (voliteľný predmet vo 4.

Tematické okruhy 

Komunikácia a spolupráca 

medzi etnikami 
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Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

nemeckom jazyku 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Slovensko. 

Rozvíjať sebareflexiu, 

vedie k uvedomeniu si 

koreňov, možností, premien, 

vlastnej kultúrnej identity.

Nemčina. 

Rozvíjať schopnosť 

komunikovať s

nemecky hovoriacich kultúr.

Stravovanie. Rozvíjať poznanie 

Rakúsko.  

Rozvíjať poznanie kultúry, 

s ktorou žiaci môžu prísť do 

styku . 

spolupráca 

Multikultúrna spoločnosť. 
Rozvíjať tolerantné postoje 

k príslušníkom iných kultúr.

Rakúsko.  

Rozvíjať schopnosť 

komunikovať 

nemecky hovoriacich kultúr.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

informatika (voliteľný predmet vo 4. ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Služby internetu. 

Pochopiť možnosti 

komunikácie medzi ľuďmi 

rôznych etník.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

(voliteľný predmet vo 4. ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Služby internetu. 

Pochopiť možnosti 

komunikácie medzi ľuďmi 

rôznych etník.

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Rozvíjať sebareflexiu, ktorá 

uvedomeniu si 

koreňov, možností, premien, 

vlastnej kultúrnej identity. 

Rozvíjať schopnosť 

komunikovať s nositeľmi 

nemecky hovoriacich kultúr. 

Rozvíjať poznanie kultúr. 

Rozvíjať poznanie kultúry, 

ktorou žiaci môžu prísť do 

Rozvíjať tolerantné postoje 

príslušníkom iných kultúr. 

Rozvíjať schopnosť 

komunikovať s nositeľmi 

nemecky hovoriacich kultúr. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Pochopiť možnosti 

komunikácie medzi ľuďmi 

rôznych etník. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Pochopiť možnosti 

komunikácie medzi ľuďmi 

rôznych etník. 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

seminár z chémie 

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

dejepis 

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Charakteristika d prvkov 

a ich zlúčenín. 

Spoznať prínos Heyrovského 

, Ilkoviča pre rozvoj 

polarografie, aj z

krajiny môže pochádzať 

nositeľ Nobelovej ceny

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Cyrilo-metodská misia. 

Uvedomenie si 

vlastnej kultúrnej identity, 

ktoré siahajú k

Cyrilovi a Metodovi.

Maďarizácia na začiatku 20. 

storočia. 

Rozvíjať tolerantné postoje 

k príslušníkom iných kultúr 

pri uvedomovaní si 

a zachovávaní vlastnej 

kultúrnej identity na príklade 

černovskej tragédie.

Zmeny v Európe ako 

výsledok pohybu 

germánskych národov. 

Rešpektovanie kultúrnej 

rozmanitosti.

Kresťanstvo a islam. 
Rozvíjať tolerantné postoje 

k nositeľom odlišných kultúr.

Kultúra stredoveku. 
Rozvíjať poznanie 

stredovekej kultúry.

Domorodci verzus 

prisťahovalci. 

Pochopenie a

kultúrnej rozmanitosti iných 

kultúr a národov.

Nástup fašizmu v Taliansku 

a národného socializmu 

v Nemecku. 

Pochopenie a

iných kultúr a

Globalizácia Rozvíjať tolerantné postoje 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Spoznať prínos Heyrovského 

, Ilkoviča pre rozvoj 

polarografie, aj z malej 

krajiny môže pochádzať 

Nobelovej ceny 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Uvedomenie si koreňov 

vlastnej kultúrnej identity, 

ktoré siahajú k vierozvestom 

Metodovi. 

Rozvíjať tolerantné postoje 

príslušníkom iných kultúr 

pri uvedomovaní si 

zachovávaní vlastnej 

kultúrnej identity na príklade 

černovskej tragédie. 

Rešpektovanie kultúrnej 

rozmanitosti. 

Rozvíjať tolerantné postoje 

nositeľom odlišných kultúr. 

Rozvíjať poznanie 

stredovekej kultúry. 

Pochopenie a rešpektovanie 

kultúrnej rozmanitosti iných 

národov. 

Pochopenie a rešpektovanie 

iných kultúr a náboženstiev. 

Rozvíjať tolerantné postoje 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

seminár z dejepisu 

Tematické okruhy 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 

Komunukácia a spolupráca 

medzi etnikami 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

geografia 

Tematické okruhy 

Uvedomovanie si svojich 

koreňov, vlastnej identity 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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k nositeľom odlišných kultúr.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej

témy 

Kultúra Mezopotámie. 

Spoznávať materiálnu 

a duchovnú kultúru 

Mezopotámie.

Kultúra starovekého Egypta. 
Rozvíjať poznanie kultúry 

starovekého Egypta.

Kultúra klasického obdobia. 
Rozvíjať poznanie 

klasického obdobia Grécka.

Rímska kultúra. 

Doplniť poznatky z oblasti 

kultúry antického Ríma 

prostredníctvom ukážok 

prvkov materiálnej a 

duchovnej kultúry.

spolupráca 
Arabská ríša 

Rozvíjať tolerantné postoje 

k nositeľom odlišných kultúr.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Obyvateľstvo 

Viesť žiakov k 

svojej identity a svojich 

názorov či postojov 

serióznymi argumentmi

Náboženské problémy 

a problémy výživy 

obyvateľstva. 

Prehlbovať toleranciu

ľuďom, ak druhí ľudia 

prezentujú rozporné 

stanoviská. 

Afrika 

Podnecovať a rozvíjať u nich 
tolerantné postoje k 
nositeľom odlišných kultúr. 

Rozvíjať schopnosť 

pochopenia pre odlišnú 

 

nositeľom odlišných kultúr. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Spoznávať materiálnu 

duchovnú kultúru 

Mezopotámie. 

Rozvíjať poznanie kultúry 

starovekého Egypta. 

Rozvíjať poznanie kultúry 

klasického obdobia Grécka. 

Doplniť poznatky z oblasti 

kultúry antického Ríma 

prostredníctvom ukážok 

prvkov materiálnej a 

duchovnej kultúry. 

Rozvíjať tolerantné postoje 

nositeľom odlišných kultúr. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Viesť žiakov k podloženiu 

svojej identity a svojich 

názorov či postojov 

argumentmi. 

toleranciu voči 

ľuďom, ak druhí ľudia 

jú rozporné 

Podnecovať a rozvíjať u nich 
tolerantné postoje k 
nositeľom odlišných kultúr.  

Rozvíjať schopnosť 

pochopenia pre odlišnú 
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Komunukácia a spolupráca 

medzi etnikami 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

seminár z občianskej náuky 

Tematické okruhy 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

spoločensko-vedný seminár 

Tematické okruhy 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 
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kultúru a odlišný životný štýl.

spolupráca 

Severná Amerika 

Uvedomiť si časové a 

priestorové determinanty

vlastného pohľadu na svet

činnosti človeka.

Juhovýchodná Európa 

Rozvíjať tolerantné postoje 

k príslušníkom iných kultúr 

pri uvedomovaní si a 

zachovávaní vlastnej 

kultúrnej identity. Rozvíjať 

poznanie kultúr, s

žiaci prichádzajú, alebo môžu 

prísť do styku.

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Xenofóbia, tolerancia, 

segregácia, diskriminácia, 

holokaust 

Podnecovať a

tolerantný postoj 

k nositeľom odlišných kultúr 

na základe pochopenia 

preberaných pojmov, 

riadeným rozhovorom 

priviesť žiakov k

uvedomeniu si 

nevyhnutnos

k iným názorom

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Kultúra – subkultúra – 

kontrakultúra. 

Uvedomiť si  kultúrne 

rozdiely a odlišný životný štýl 

formou brainstormingu.

 

 

kultúru a odlišný životný štýl. 

časové a 

priestorové determinanty 

vlastného pohľadu na svet a 

činnosti človeka. 

Rozvíjať tolerantné postoje 

príslušníkom iných kultúr 

pri uvedomovaní si a 

zachovávaní vlastnej 

kultúrnej identity. Rozvíjať 

poznanie kultúr, s ktorými 

žiaci prichádzajú, alebo môžu 

prísť do styku. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Podnecovať a rozvíjať 

tolerantný postoj 

nositeľom odlišných kultúr 

na základe pochopenia 

preberaných pojmov, 

riadeným rozhovorom 

priviesť žiakov k zvládnutiu a 

uvedomeniu si 

nevyhnutnosti tolerancie 

iným názorom 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Uvedomiť si  kultúrne 

odlišný životný štýl 

formou brainstormingu. 
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Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

ekonomika 

Tematické okruhy 

Kultúrna rozmanitosť, 

tolerantnosť k iným 

kultúram 

 

Aplikácia prierezovej témy Multikultúrna výchova

praktické cvičenia z ekonomiky

Tematické okruhy 

Komunukácia a spolupráca 

medzi etnikami. 
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Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Svetové hospodárstvo – jeho 

charakteristika, členenie 

krajín, charakteristika 

medzinárodných 

ekonomických vzťahov 

a medzinárodná deľba práce, 

špecializácia a kooperácia, 

svetový trh. 

Pochopenie medzikult

vzťahov v súčasnom svete. 

Rešpektovanie rozmanitosti 

sveta. 

Multikultúrna výchova do vyučovacieho procesu v

praktické cvičenia z ekonomiky 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Medzinárodný a zahraničný 

obchod – obchodná 

a platobná bilancia. 

Pochopenie medzikultúrnych 

vzťahov v súčasnom svete. 

Rešpektovanie rozmanitosti 

sveta. 

 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Pochopenie medzikultúrnych 

súčasnom svete. 

Rešpektovanie rozmanitosti 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Pochopenie medzikultúrnych 

súčasnom svete. 

Rešpektovanie rozmanitosti 
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OCHRANA ŽIVOTA A ZDR

Aplikácia prierezovej témy 
procesu v jednotlivých predmetoch

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

slovenský jazyk a literatúra 

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 

Zdravotná príprava 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia

anglický jazyk 1. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 1a3h, pokročilí ANJ 1b4h)

Tematické okruhy 

Zdravotná príprava 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

nemecký jazyk 

Tematické okruhy 

Pobyt a pohyb v prírode 
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OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia do vyučovacieho 
jednotlivých predmetoch 

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Sofokles - Antigona - 

Štylisticko-lexikálna 

interpretácia literárneho 

diela Antigona. 

Človek a jeho práva 

(pohreb). 

I. Bukovčan - Kým kohút 

nezaspieva- štylisticko-

lexikálna interpretácia diela. 

Človek a jeho práva (právo 

na život). 

Výklad. 

Zdravotná príprava 

s textom Čas kýchania, 

smrkania... 

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

1. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 1a3h, pokročilí ANJ 1b4h)

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

8. Dievčatá a chlapci 

(anj1b4h) - Každodenná 

angličtina „U lekára“. 

Poznať  príčiny a

prevencie najčastejších 

ochorení. 

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

N-L 13 Ako bolo na horách?, 

Športová dovolenka. 

Rozvoj niektorých 

športových činností 

v prírode. 

 

 

do vyučovacieho 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

jeho práva 

jeho práva (právo 

Zdravotná príprava – práca 

textom Čas kýchania, 

do vyučovacieho procesu v predmete 

1. ročník (mierne pokročilí pre int ANJ 1a3h, pokročilí ANJ 1b4h) 

pecifikácia prierezovej 

Poznať  príčiny a možnosti 

prevencie najčastejších 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Rozvoj niektorých 

športových činností 
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Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

španielsky jazyk 

Tematické okruhy 

Zdravotná príprava 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

matematika 

Tematické okruhy 

Pobyt a pohyb v prírode 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

informatika 

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia

fyzika 

Tematické okruhy 

Spôsoby šírenia informácií 

prostredníctvom médií 
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Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

U lekára, ako predchádzať 

chorobám. 

Pochopiť súvislosti medzi 

zdravím a životným stýlím.

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Použitie trigonometrie 

v praktických úlohách. 

Určovať polohu v

merať výškový, 

a hĺbkový uhol, zisťovať zdroj 

zvuku, určovať polohu a 

odhadovať vzdialenosť 

zdroja zvuku.

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Vstupné a výstupné 

zariadenia. 

Poznať bezpečnosť a

práce s počítačom.

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Aerodynamická odporová 

sila. Prúdenie reálnych 

tekutín. 

Zdôrazniť problematiku 

civilnej ochrany v

mimoriadnych udalostí 

(povodne, rozbúrené vodné 

toky, tsunami).

Elektrické zdroje. 

Objasniť význam ekologi

likvidácie elektrických 

článkov. 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Pochopiť súvislosti medzi 

životným stýlím. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

rčovať polohu v teréne, 

merať výškový, zorný 

hĺbkový uhol, zisťovať zdroj 

zvuku, určovať polohu a 

odhadovať vzdialenosť 

. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Poznať bezpečnosť a hygienu 

počítačom. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Zdôrazniť problematiku 

civilnej ochrany v prípade 

mimoriadnych udalostí 

(povodne, rozbúrené vodné 

toky, tsunami). 

Objasniť význam ekologickej 

likvidácie elektrických 
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Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

chémia 

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 
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Ochrana životného 

prostredia. Ochrana pred 

žiarením. 

Vnímať potrebu ochrany 

života a zdravia pred 

škodlivými účinkami žiarenia.

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Štruktúra a vlastnosti 

izoprenoidných lipidov. 

Formovať vzťah 

k problematike ochrany 

svojho zdravia a

vzhľadom na odporúčané 

hodnoty koncentrácie 

cholesterolu v

stravovacích návykov pri 

jeho zvýšenej hladine.

Štruktúry bielkovín. 

Rozšíriť poznatky a 

vedomosti žiakov o ochrane 

človeka a jeho zdravia 

v súvislosti so vznikom 

molekulárnych ochorení 

spôsobených zmenou 

štruktúry bielkovín.

Vitamíny rozpustné v tukoch. 

Vedieť posúdiť význam 

vitamínov rozpustných 

v tukoch pre rast a

funkcie organizmu.

Vitamíny rozpustné vo vode. 

Vedieť posúdiť význam 

vitamínov rozpustných vo 

vode pre rast a

funkcie organizmu.

Psychotropné a návykové 

látky. 

Schopnosť účelne 

komunikovať v

prostrediach a situáciách 

ohrozujúcich život a zdravie 

človeka, v spojitosti 

s drogovou závislosťou 

a farmakologickými účinkami 

alkaloidov. 

Obezita a poruchy príjmu Formovať vzťah 

 

Vnímať potrebu ochrany 

života a zdravia pred 

škodlivými účinkami žiarenia. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Formovať vzťah 

problematike ochrany 

svojho zdravia a života, 

vzhľadom na odporúčané 

hodnoty koncentrácie 

cholesterolu v krvi a zmenu 

stravovacích návykov pri 

jeho zvýšenej hladine. 

Rozšíriť poznatky a 

vedomosti žiakov o ochrane 

človeka a jeho zdravia 

súvislosti so vznikom 

molekulárnych ochorení 

spôsobených zmenou 

štruktúry bielkovín. 

Vedieť posúdiť význam 

rozpustných 

tukoch pre rast a biologické 

funkcie organizmu.  

Vedieť posúdiť význam 

vitamínov rozpustných vo 

vode pre rast a biologické 

funkcie organizmu.  

Schopnosť účelne 

komunikovať v rozličných 

prostrediach a situáciách 

ohrozujúcich život a zdravie 

spojitosti 

drogovou závislosťou 

farmakologickými účinkami 

Formovať vzťah 
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Riešenie mimoriadnych 

udalostí, civilná ochrana 

Zdravotná príprava 

Pobyt a pohyb v prírode 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

biológia 

Tematické okruhy 

Riešenie mimoriadnych 

udalostí, civilná ochrana 

Zdravotná príprava 
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potravy. k problematike ochrany 

svojho zdravia a

v súvislosti 

s diagnostikovaním 

a hodnotením obezity 

výpočtom hodnoty indexu 

BMI a hodnoty indexu WHR.

Bezpečnosť pri práci 

v chemickom laboratóriu, 

chemické pomôcky. 

Uviesť konkrétne príklady 

ohrozenia človeka 

horľavinami, jedmi a

látkami a poznať piktogramy 

výstražného označenia látok.

Sila kyselín a zásad. 

Uviesť príklady ohrozenia 

človeka kyselinami a 

zásadami a zadefinovať 

prevenciu a opatrenia 

z hľadiska bezpečnosti.

Zlúčeniny prvkov I.A skupiny 
Ovládať prvú pomoc pri 

poleptaní žieravinou

Uhlík a jeho zlúčeniny 
Ovládať prvú pomoc pri 

otrave CO. 

Halogény 
Poznať využitie chlóru na 

dezinfekciu. 

Alkoholy a fenoly 
Poznať funkciu 

dezinfekčných prostriedkov

Zlúčeniny prvkov II.A skupiny 
Pripomínať ochranu 

krasových útvarov

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Mutácie – vznik mutácií, 

mutagény a antimutagény. 

Poznať dôsledky deformácie 

genetického kódu 

pôsobením rádioaktivity.

Huby. 

Osvojiť si princíp poskytnutia 

prvej pomoci 

hubami. 

Telové tekutiny – zloženie Poznať prirodzenú ochranu 

 

ematike ochrany 

svojho zdravia a života 

diagnostikovaním 

hodnotením obezity 

výpočtom hodnoty indexu 

BMI a hodnoty indexu WHR. 

Uviesť konkrétne príklady 

ohrozenia človeka 

horľavinami, jedmi a inými 

poznať piktogramy 

výstražného označenia látok. 

Uviesť príklady ohrozenia 

človeka kyselinami a 

zadefinovať 

opatrenia 

ezpečnosti. 

Ovládať prvú pomoc pri 

poleptaní žieravinou. 

Ovládať prvú pomoc pri 

Poznať využitie chlóru na 

 

Poznať funkciu 

dezinfekčných prostriedkov. 

Pripomínať ochranu 

krasových útvarov. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

prierezovej 

Poznať dôsledky deformácie 

genetického kódu 

pôsobením rádioaktivity. 

Osvojiť si princíp poskytnutia 

prvej pomoci pri otravách 

Poznať prirodzenú ochranu 
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Pobyt a pohyb v prírode 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

dejepis 

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 

Riešenie mimoriadnych 

udalostí, civilná ochrana 
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a funkcie krvi človeka, 

zrážanie krvi. 

organizmu proti krvácaniu.

Telové tekutiny – krvné 

skupiny, určovanie krvných 

skupín, transfúzia. 

Poznať základný princíp 

autotransfúzie 

krvi. 

Obehová sústava – choroby. 

Poznať princíp masáže srdca 

a prvej pomoci pri 

infarktoch. 

Pohybová sústava – kostrové 

svaly. 

Poznať dôležitosť 

rozcvičovania ako prevenciu 

vzniku úrazov.

Otravy 
Poznať princípy prvej pomoci 

pri použití toxických látok.

Prvá pomoc pri život 

ohrozujúcich stavoch 

Poznať princípy prvej pomoci 

pri zastavení dýchania.

Problémy s krvným obehom 

a dýchaním, šok 

Poznať prejavy šoku 

a protišokové opatrenia

Zastavenie krvácania 

Poznať zásady poskytovania 

prvej pomoci pri tepnovom 

krvácaní. 

Zástava srdca a dýchania 
Poznať zásady poskytovania 

prvej pomoci pri infarkte.

Článkonožce. 

Poznať zástupcov 

prenášačov infekčných 

ochorení. 

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Priemyselná revolúcia. 

Vznik nevyhnutnosti ochrany 

človeka a jeho zdravia, 

počiatky starostlivosti štátu 

o ochrane pracovníkov.

Sarajevo a vypuknutir vojny. 

Vojenské operácie na 

západnom a východnom 

fronte 1915 – 1916. 

Použitie zbraní hromadného 

ničenia. 

Koniec vojny. 
Použitie zbraní hromadného 

ničenia. 

Etapy studenej vojny. Konferencia o

 

organizmu proti krvácaniu. 

Poznať základný princíp 

autotransfúzie a darcovstva 

Poznať princíp masáže srdca 

prvej pomoci pri 

Poznať dôležitosť 

rozcvičovania ako prevenciu 

vzniku úrazov. 

Poznať princípy prvej pomoci 

oxických látok. 

Poznať princípy prvej pomoci 

pri zastavení dýchania. 

Poznať prejavy šoku 

protišokové opatrenia 

Poznať zásady poskytovania 

pomoci pri tepnovom 

Poznať zásady poskytovania 

prvej pomoci pri infarkte. 

Poznať zástupcov 

prenášačov infekčných 

vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Vznik nevyhnutnosti ochrany 

jeho zdravia, 

počiatky starostlivosti štátu 

ochrane pracovníkov. 

Použitie zbraní hromadného 

Použitie zbraní hromadného 

Konferencia o európskej 
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Pobyt a pohyb v prírode 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

geografia 

Tematické okruhy 

Pobyt a pohyb v prírode 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

občianska náuka 

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 
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bezpečnosti a

(Helsinky 1975), dohody 

veľmocí o odzbrojení.

Helenizmus a grécke 

kultúrne dedičstvo. 

Rozvoj telesnej zdatnosti 

a kultúrnosti, olympijské 

hnutie (kalokagatia).

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Mapovanie Zeme, mapa a jej 

mierka. 

Orientácia v teréne podľa 
prírodných javov, podľa 
mapy, pochod podľa 
azimutu, zhotovenie profilu 
terénu, zhotovenie 
topografického náčrtu, 
určovanie vlastného 
stanovišťa, určovanie 
vzdialenosti podľa mierky 
mapy. 

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Práva dieťaťa. 

Osvojiť si mechanizmy 

vnútroštátnej 

a medzinárodnej ochrany

práv dieťaťa. A

dokumenty –

o právach dieťaťa,

práv dieťaťa.

Dokumenty ľudských práv 

a systém ochrany ľudských 

práv. 

Pochopiť všeobecné 

mechanizmy vnútroštátnej 

a medzinárodnej ochrany 

ľudských práv.

 

 

bezpečnosti a spolupráci 

(Helsinky 1975), dohody 

odzbrojení. 

Rozvoj telesnej zdatnosti 

kultúrnosti, olympijské 

hnutie (kalokagatia). 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

rientácia v teréne podľa 
prírodných javov, podľa 

pochod podľa 
azimutu, zhotovenie profilu 
terénu, zhotovenie 
topografického náčrtu, 
určovanie vlastného 
stanovišťa, určovanie 
vzdialenosti podľa mierky 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Osvojiť si mechanizmy 

vnútroštátnej 

medzinárodnej ochrany 

práv dieťaťa. Analyzovať 

– Dohovor 

právach dieťaťa, Deklarácia 

práv dieťaťa. 

Pochopiť všeobecné 

mechanizmy vnútroštátnej 

medzinárodnej ochrany 

ľudských práv. 
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Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

etická výchova 

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 

Riešenie mimoriadnych 

udalostí, civilná ochrana 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

náboženská výchova 

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

umenie a kultúra 

Tematické okruhy 

Pobyt a pohyb v prírode 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

telesná a športová výchova 

Tematické okruhy 

Zdravotná príprava 

Pobyt a pohyb v prírode 
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Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Súvislosť medzi hodnotami 

mravnými normami, medzi 

právnymi a mravnými 

normami. 

Listina základných práv 
a slobôd, Charta OSN, 
Dohody o ľudských právach, 
Deklarácie VZ OSN 
(Deklarácia práv 

Pochopenie a akceptovanie 

ľudí, ktorí majú iný 

svetonázor. 

Medzinárodný terorizmus, 

prostriedky prevencie a 

ochrany pred terorizmom. 

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Hodnota života – 5. Božie 

prikázanie 

Chrániť ľudský život od 

počatia až po prirodzenú 

smrť. 

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Grécke sochárstvo 

a mytológia. 

Posúdiť olympské slávnosti 

v duchu kalokagatie.

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Kondičné cvičenia  

Spoznať význam cvičenia na 

priaznivý vplyv dýchacej 

a obehovej sústavy.

Prekonávanie prírodných 

prekážok 

Získať cvičením v

lepšiu fyzickú zdatnosť

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Listina základných práv 
slobôd, Charta OSN, 

Dohody o ľudských právach, 
Deklarácie VZ OSN 
(Deklarácia práv dieťaťa ). 

Medzinárodný terorizmus, 

prostriedky prevencie a 

ochrany pred terorizmom.  

vacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Chrániť ľudský život od 

počatia až po prirodzenú 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Posúdiť olympské slávnosti 

duchu kalokagatie. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

pecifikácia prierezovej 

Spoznať význam cvičenia na 

priaznivý vplyv dýchacej 

obehovej sústavy. 

Získať cvičením v prírode 

lepšiu fyzickú zdatnosť. 
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Záujmové technické činnosti 

a športy 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

cvičenia z matematiky 

Tematické okruhy 

Riešenie mimoriadnych 

udalostí, civilná ochrana 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

seminár zo slovenského jazyka a literatúry

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 
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Záujmové technické činnosti 

Poučenie o BOZ; zásady 

cvičenia v posilňovni. 

Utvrdiť si význam hygieny 

a bezpečnosti pri

činnostiach; rešpektovať 

pravidlá správania sa pri 

cvičení a spoločnej činnosti.

Nebezpečenstvo závislostí 

(fajčenie, alkohol, drogy). 

Uvedomiť si negatívny vplyv 

drog a liehových nápojov na 

fyzickú zdatnosť.

Basketbal – útočné 

kombinácie; basketbal – 

osobná obrana, clonenie, 

doskakovanie; basketbal – 

hra 

Rozvíjať zručnosti 

a schopnosti rýchlej reakcie, 

orientácie, rýchleho 

premiestňovania sa.

Sebaobrana; džudo 
Osvojiť si zručnosti obrany 

proti držaniu a

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Riešenie trigonometrických 

úloh v praxi. 

vedieť určovať polohu 

v teréne, merať výškový, 

zorný a hĺbkový uhol, 

zisťovať zdroj zvuku, určovať 

polohu a odhadovať 

vzdialenosť zdroja zvuku

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

seminár zo slovenského jazyka a literatúry 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Grécka literatúra. 
Človek a jeho práva. 

(Antigona - pohreb)

 

 

Utvrdiť si význam hygieny 

bezpečnosti pri praktických 

činnostiach; rešpektovať 

pravidlá správania sa pri 

spoločnej činnosti. 

Uvedomiť si negatívny vplyv 

liehových nápojov na 

fyzickú zdatnosť. 

Rozvíjať zručnosti 

schopnosti rýchlej reakcie, 

orientácie, rýchleho 

premiestňovania sa. 

Osvojiť si zručnosti obrany 

proti držaniu a škrteniu. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

vedieť určovať polohu 

teréne, merať výškový, 

hĺbkový uhol, 

zisťovať zdroj zvuku, určovať 

polohu a odhadovať 

vzdialenosť zdroja zvuku 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

jeho práva. 

pohreb) 
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Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

konverzácia v anglickom jazyku

Tematické okruhy 

Zdravotná príprava 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

seminár z matematiky 

Tematické okruhy 

Riešenie mimoriadnych 

udalostí, civilná ochrana 

Pobyt a pohyb v prírode 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

informatika (voliteľný predmet vo 4.

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 
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Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

konverzácia v anglickom jazyku 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Zdravotná starostlivosť 

Poznať príčiny a

prevencie najčastejších 

ochorení. Využívať poznatky 

o zdravom životnom štýle vo 

vlastnom živote

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Logaritmická funkcia, jej 

vlastnosti a využitie. 

upozorniť navyužitie 

funkcie pri popise hlasitosti 

zvuku 

Trojuholník a jeho vlastnosti. 

určovať polohu v

merať výškový, zorný 

a hĺbkový uhol, zisťovať zdroj 

zvuku, určovať polohu a 

odhadovať vzdialenosť 

zdroja zvuku 

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

informatika (voliteľný predmet vo 4. ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Počítač – princíp práce 

počítača. Časti počítača von 

Neumannovského typu, ich 

klasifikácia. 

Poznať bezpečnosť a

práce s počítačom.

Vstupné, výstupné 

zariadenia - typy vstupných a 

výstupných zariadení. 

Parametre zariadení. 

Poznať bezpečnosť a

práce s počítačom.

 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

oznať príčiny a možnosti 

prevencie najčastejších 

yužívať poznatky 

zdravom životnom štýle vo 

vlastnom živote. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

upozorniť navyužitie tejto 

funkcie pri popise hlasitosti 

určovať polohu v teréne, 

merať výškový, zorný 

hĺbkový uhol, zisťovať zdroj 

zvuku, určovať polohu a 

odhadovať vzdialenosť 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Poznať bezpečnosť a hygienu 

počítačom. 

Poznať bezpečnosť a hygienu 

počítačom. 
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Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

cvičenia z informatiky (voliteľný predmet vo 4.

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

chémie (voliteľný predmet vo 4.

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 

Zdravotná príprava 
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Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

(voliteľný predmet vo 4. ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Počítač – princíp práce 

počítača. Časti počítača von 

Neumannovského typu, ich 

klasifikácia. 

Poznať bezpečnosť a

práce s počítačom.

Vstupné, výstupné 

zariadenia - typy vstupných a 

výstupných zariadení. 

Parametre zariadení. 

Poznať bezpečnosť a

práce s počítačom.

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

chémie (voliteľný predmet vo 4. ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Rádioaktivita – prirodzená 

a umelá. 

Rozšíriť a upevniť vedomosti 

o rádioaktívnom žiarení ako 

ničivom faktore jadrových 

zbraní. Vedieť vysvetliť 

využitie rádioaktivity 

v prospech ľudstva a poznať 

ochranu pred ionizujúcim 

žiarením. 

Enzýmy, vitamíny, hormóny. 

Vedieť posúdiť význam 

vitamínov pre rast 

a biologické funkcie 

organizmu. 

Biologická hodnota stravy. 

Posúdiť význam a využitie 

geneticky modifikovaných 

potravinách. 

Bezpečnosť práce, výbava 

laboratória.  

Schopnosť účelne 

komunikovať v rozličných 

prostrediach a situáciách 

ohrozujúcich život a zdravie 

človeka, v spojitosti prvej 

pomoci pri zasiahnutí 

žieravinami a

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Poznať bezpečnosť a hygienu 

počítačom. 

Poznať bezpečnosť a hygienu 

počítačom. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

upevniť vedomosti 

rádioaktívnom žiarení ako 

ničivom faktore jadrových 

zbraní. Vedieť vysvetliť 

využitie rádioaktivity 

prospech ľudstva a poznať 

ochranu pred ionizujúcim 

Vedieť posúdiť význam 

vitamínov pre rast 

biologické funkcie 

význam a využitie 

geneticky modifikovaných 

 

Schopnosť účelne 

komunikovať v rozličných 

prostrediach a situáciách 

ohrozujúcich život a zdravie 

spojitosti prvej 

pomoci pri zasiahnutí 

žieravinami a toxickými 
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Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

seminár z chémie 

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 

Riešenie mimoriadnych 

udalostí, civilná ochrana 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

biológia (voliteľný predmet vo 4.

Tematické okruhy 

Zdravotná príprava 

Zdravotná príprava 

Pobyt a pohyb v prírode 
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látkami. 

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Sacharidy, metabolizmus 

sacharidov 

Pochopiť dôležitosť 

prevencie voči obezite.

Charakteristika p prvkov 

a ich zlúčenín. 

Poznať oxidy dusíka ako 

zložky exhalátov a

ich škodlivé účinky na 

človeka a prírodu.

Laboratórny poriadok, BOZ. 

Uviesť konkrétne príklady 

ohrozenia človeka 

v laboratóriu a

možnosti prevencie 

a opatrení z hľadiska 

bezpečnosti.

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

biológia (voliteľný predmet vo 4. ročníku) 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Pohybová sústava 

Poznať dôležitosť 

rozcvičovania ako prevenciu 

vzniku úrazov.

Telové tekutiny – zloženie 

krvi 

Poznať prirodzenú ochranu 

organizmu proti krvácaniu.

Telové tekutiny – krvné 

skupiny 

Poznať základný princíp 

autotransfúzie a

krvi. 

Obehová sústava – stavba 

a činnosť srdca 

Poznať princíp masáže srdca 

a prvej pomoci pri 

infarktoch. 

Článkonožce 

Poznať zástupcov 

prenášačov infekčných 

ochorení. 

 

do vyučovacieho procesu v predmete  

Špecifikácia prierezovej 

Pochopiť dôležitosť 

prevencie voči obezite. 

Poznať oxidy dusíka ako 

zložky exhalátov a pochopiť 

ich škodlivé účinky na 

prírodu. 

Uviesť konkrétne príklady 

ohrozenia človeka 

laboratóriu a uviesť 

možnosti prevencie 

hľadiska 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Poznať dôležitosť 

rozcvičovania ako prevenciu 

vzniku úrazov. 

Poznať prirodzenú ochranu 

organizmu proti krvácaniu. 

Poznať základný princíp 

autotransfúzie a darcovstva 

Poznať princíp masáže srdca 

prvej pomoci pri 

Poznať zástupcov 

prenášačov infekčných 
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Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

seminár z biológie 

Tematické okruhy 

Zdravotná príprava 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

dejepis 

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 

Riešenie mimoriadnych 

udalostí, civilná ochrana 

Pobyt a pohyb v prírode 
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Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Huby  

Osvojiť si princíp poskytnutia 

prvej pomoci pri otravách 

hubami. 

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Priemyselná revolúcia. 

Vznik nevyhnutnosti ochrany 

človeka a jeho zdravia, 

počiatky starostlivosti štátu 

o ochrane pracovníkov.

Vojenské operácie na 

západnom a východnom 

fronte 1915 – 1916. 

Použitie zbraní hromadného 

ničenia (Ypres).

Koniec vojny. 
Použitie zbraní hromadného 

ničenia (Hirošima, Nagasaki).

Etapy studenej vojny. 

Konferencia o

bezpečnosti a

(Helsinky 1975), dohody 

veľmocí o odzbrojení.

Grécke kultúrne dedičstvo. 

Rozvoj telesnej zdatnosti 

a kultúrnosti, olympijské 

hnutie (kalokagatia).

 

 

vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Osvojiť si princíp poskytnutia 

prvej pomoci pri otravách 

vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Vznik nevyhnutnosti ochrany 

jeho zdravia, 

počiatky starostlivosti štátu 

ochrane pracovníkov. 

Použitie zbraní hromadného 

ničenia (Ypres). 

Použitie zbraní hromadného 

ničenia (Hirošima, Nagasaki). 

o európskej 

bezpečnosti a spolupráci 

(Helsinky 1975), dohody 

odzbrojení. 

Rozvoj telesnej zdatnosti 

kultúrnosti, olympijské 

hnutie (kalokagatia). 
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Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

seminár z dejepisu 

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

seminár z občianskej náuky 

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

spoločensko-vedný seminár 

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

ekonomika 

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva 
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Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Kultúra archaického 

obdobia. 

Charakterizovať rozvoj 

telesnej zdatnosti 

a kultúrnosti

Grécku formou diskusie, na 

základe informácií 

z internetu o kalokagatii a 

olympijských hrách.

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

 

Učivo 
Špecifikácia prierezov

témy 

Psychické zdravie a stres. 

Zostaviť si škálu rôznych 

možností uchovania si 

psychického zdravia.

Ochrana ľudských práv. 

Spoznať mechanizmy 

vnútroštátnej 

a medzinárodnej ochrany 

ľudských práv.

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Všeobecná deklarácia ĽP.  Analyzovať dokument VDĽP

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Klasifikácia podnikov, funkcie 

a všeobecné úlohy. 

Práva a povinnosti 

Žiaci nadobudnú poznatky a 

schopnosť chápať, že aj 

podnikatelia musia 

 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Charakterizovať rozvoj 

telesnej zdatnosti 

kultúrnosti v starovekom 

Grécku formou diskusie, na 

základe informácií 

o kalokagatii a 

olympijských hrách. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Zostaviť si škálu rôznych 

možností uchovania si 

psychického zdravia. 

Spoznať mechanizmy 

vnútroštátnej 

medzinárodnej ochrany 

ľudských práv. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Analyzovať dokument VDĽP. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Žiaci nadobudnú poznatky a 

schopnosť chápať, že aj 

podnikatelia musia 
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Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

praktické cvičenia z ekonomiky

Tematické okruhy 

Človek a jeho práva. 

 

Aplikácia prierezovej témy Ochrana života a zdravia 

psychológia 

Tematické okruhy 

Zdravotná príprava 
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podnikateľa. rešpektovať jednu z

povinností a 

ochranu zdravia svojich 

zamestnancov a

chrániť životné prostredie.

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

praktické cvičenia z ekonomiky 

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Vznik – Obchodných 

společnosti. Obchodný 

zákonník. 

Nadobudnú poznatky a 

schopnosť chápať, že aj 

podnikatelia musia 

rešpektovať jednu z

povinností a 

ochranu zdravia svojich 

zamestnancov a

chrániť životné prostredie.

Ochrana života a zdravia do vyučovacieho procesu v

Učivo 
Špecifikácia prierezovej 

témy 

Duševné zdravie. Stres. 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

a nerizikového správania 

v každodennom živote.

 

rešpektovať jednu z ich 

 starať sa 

ochranu zdravia svojich 

zamestnancov a musia 

chrániť životné prostredie. 

eho procesu v predmete 

Špecifikácia prierezovej 

Nadobudnú poznatky a 

schopnosť chápať, že aj 

podnikatelia musia 

jednu z ich 

 starať sa 

ochranu zdravia svojich 

zamestnancov a musia 

chrániť životné prostredie. 

do vyučovacieho procesu v predmete 

prierezovej 

Uplatňovať základné princípy 

zdravého životného štýlu 

nerizikového správania 

každodennom živote. 


