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Začlenenie prierezových tém v ŠkVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Prierezové témy (ďalej len „PT“) sú začlenené do jednotlivých predmetov podľa svojho 

obsahu a uvedené sú v učebných osnovách a v  tematických výchovno-vzdelávacích plánoch 

jednotlivých predmetov. 
 

Názov PT 
Značka 

PT 

Určené 

predovšetkým pre 

predmety 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej 

premávke  
DOV Všetky predmety  

Environmentálna výchova ENV Všetky predmety 

Mediálna výchova MEV SVP 

Multikultúrna výchova MUV SVP 

Ochrana života a zdravia OŽZ PVP, VP  

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR Všetky predmety 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TPPZ Všetky predmety 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra RVTĽK SVP, VP  
 

Ďalšie používané značky: 

PV  = primárne vzdelávanie 

NSV  = nižšie stredné  vzdelávanie 

PNSV  = primárne aj nižšie stredné vzdelávanie 

DH  = didaktické hry 

ÚC  = účelové cvičenia 

SVP = spoločenskovedné predmety 

PVP  = prírodovedné predmety 

VP = výchovné predmety 
 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke (DOV) 
 

Úvod 

Zabezpečuje  postupnú prípravu detí na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako 

chodcov alebo cyklistov  so zreteľom aj na aspekt výchovy budúcich vodičov motorových 

vozidiel. Ciele výchovy zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu,  psychomotorickú. 

 

Cieľ 

Cieľom je pochopiť/sformovať/uvedomiť si/uplatňovať: 

 funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, 

 si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi 

a jazde v cestnej premávke, 

 zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod., 

 spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

 schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

 schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

 význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a 

prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

 význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky. 



 

Metódy a formy realizácie:  
Uskutočňuje sa v objekte školy,  na detských dopravných ihriskách, alebo  v bezpečných 

priestoroch v okolí školy buď: 

 priamo vo vyučovacom procese v jednotlivých (doporučených) predmetoch pri 

súvisiacej vzdelávacej téme 

 formou blokového, projektového vyučovania 

 ako súčasť didaktických hier, účelového cvičenia, alebo kurzu 

 praktický výcvik na detskom dopravnom ihrisku. 

 

Číslo 

témy 
Téma (obsah, cieľ) 

Určené 

pre  

1. 
Funkcie dopravy ako riadeného systému, pravidlá a predpisy cestnej 

premávky 

P
N

S
V

 

 

2. Slušnosť a právna  zodpovednosť pri chôdzi . 

3. 
Zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke v zmysle predpisov 

a pravidiel  korčuliarov, cyklistov, cestujúcich (spolujazdcov) . 

4. 
Nebezpečenstvá na ulici a bezpečné správanie sa v cestnej premávke v 

praktickom živote 

5. 
Techniku chôdze a jazdy na bicykli, zvládnutie chôdzi a jazdy na bicykli 

v cestnej premávke 

6. 
Význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke. Časti bicykla a jeho údržba. 

7. 
Technické podmienky dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky. 

 

Environmentálna výchova (ENV) - vzťah medzi človekom a životným 

prostredím 

 
Úvod 

Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných 

vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a 

najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý 

umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a 

prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.  

 

Cieľ 

Cieľom je vypestovať/rozvíjať/posilňovať/prehlbovať/chápať/upevňovať/podporovať: 

 schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným 

prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi;  

  spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a 

medzinárodnej úrovni;  

 vnímanie života ako najvyššiu hodnotu;  

 aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej 

výučby;  

 hodnotový systém v prospech konania k životnému prostrediu;  

  schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.  

  sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie 

individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu;  



 schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 

spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.  

 pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia;  

 

Metódy a formy realizácie 

Uskutočňuje sa v objekte školy alebo  v bezpečných priestoroch v okolí školy, v teréne buď: 

 priamo vo vyučovacom procese v jednotlivých (doporučených) predmetoch pri súvisiacej 

vzdelávacej téme 

 formou blokového, projektového vyučovania 

 ako súčasť hry, súťaží, kvízu, , zberu, ekohry, projektu,  

 formou exkurzie, besedy 

 

Číslo 

témy 
Téma (obsah, cieľ) 

Určené 

pre  

1. 
Les  - význam lesa, funkcia lesného ekosystému, vzájomné vzťahy v 

ekosystéme lesa. 

P
N

S
V

 

 

2. Voda  - význam vody a kolobeh vody. 

3. 

Odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi - odpady a príroda, princípy 

a spôsoby hospodárenia s odpadmi, druhy odpadu, likvidácia, triedenie, 

recyklovanie odpadu.  

4. 
Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok  - význam ochrany prírody a 

kultúrnych pamiatok. 

5. 
Význam prírodných zdrojov pre človeka  -  využívanie prírodných 

zdrojov pre prospech človeka. 

6. Naše mesto, obec - príroda a kultúra nášho okolia a jej ochrana. 

7. 
Lokálne a globálne ekologické problémy  - príklad problému, jeho 

príčina a ,možnosti a spôsoby riešenia. 

 

Mediálna výchova (MEV) 
 

Úvod 
Mediálna výchova je jedným z najvýznamnejších trendov súčasnosti a jej význam v 

spoločnosti rastie priamoúmerne s neustálym vývojom médií a komunikačných technológií. Jej 

hlavným cieľom je zvyšovanie úrovne mediálnej gramotnosti, podpora zodpovedného 

využívania médií a nových komunikačných technológií, rozvíjanie kritických postojov vo 

vzťahu k mediálnym obsahom s dôrazom na morálne kontexty a humanizmus.  

 

Cieľ 

Cieľom je rozvinúť: 

 schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a 

ich produktmi, 

 spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená 

viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, 

zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako 

kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú), - schopnosť vytvoriť si 

ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií. 

 schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, 

pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si 



negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom 

eliminovať. 

 

Metódy a formy realizácie 

Uplatňuje sa  priamo v cieľoch klasickej vyučovacej hodiny 

 

Číslo 

témy 
Téma (obsah, cieľ) 

Určené 

pre  

1. Zaobchádzanie s rôznymi druhmi médií a ich produktmi. 

 P
V

 

 2. Využívanie médií a ich produktov. 

3. Môj názor na médiá. 

P
N

S
 

4. Čo nám dávajú médiá. 

5. Negatíva v médiách. 

 

Multikultúrna výchova (MUV) 

 
Úvod 

Tradičná kultúrna rozmanitosť Slovenska sa v súčasnosti prehlbuje vďaka otváraniu 

slovenskej spoločnosti s pomocou médií, vďaka voľnejšiemu pohybu osôb a rozvoju turistiky. 

Pomáha aj medzinárodná spolupráca, migrácia príslušníkov blízkych i vzdialenejších a 

doposiaľ nepoznaných kultúr. Pestrosť kultúr v rámci jednotného právneho systému je dôležité 

zachovať, aby sa prehlboval humanistický a tvorivý charakter kultúry Slovenskej republiky. 

Kultúrne prostredie Slovenska bolo a je často hlboko tolerantné voči príslušníkom iných kultúr, 

stále je však poznačené aj neznášanlivosťou. 

 

Cieľ 

Cieľom je rozvíjať/viesť/podnecovať: 

 sebareflexiu, ktorá povedie k uvedomeniu si koreňov, možností, obmedzení i premien 

vlastnej kultúrnej identity, 

 žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti. 

 tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr. 

 schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou. 

 schopnosť pochopenia pre odlišnú kultúru a odlišný životný štýl, 

 tvorivosť v každodennej interakcii s druhými ľuďmi. 

 tolerantné postoje k príslušníkom iných kultúr pri uvedomovaní si a zachovávaní 

vlastnej kultúrnej identity 

 motiváciu žiakov k argumentácii vo vzťahu k svojim postojom, 

 poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu prísť do styku, 

Konečným cieľom je rozvíjať schopnosť komunikovať a spolupracovať s nositeľmi iných 

kultúr v bezpečnom prostredí tolerancie a vzájomnej úcty. 

 

Metódy a formy realizácie: Pre multikultúrnu výchovu sú vhodné hlavne zážitkové, 

skúsenostné metódy vyučovania, aby škola prehlbovala skúsenosti s kultúrnou rôznorodosťou. 

V primárnom vzdelávaní rozvíja multikultúrna výchova všeobecnú otvorenosť detí voči 

odlišnému vnímaniu sveta. Kladie aj základy pre budúce samostatné kritické myslenie žiakov. 

Číslo 

témy 
Téma (obsah, cieľ) 

Určené 

pre  

1. 
Uvedomenie si vlastných koreňov, možností , obmedzení i premien 

vlastnej kult. Identity. 

P
N

S
 

2. Pochopenie a rešpektovanie faktu kultúrnej rozmanitosti 



Číslo 

témy 
Téma (obsah, cieľ) 

Určené 

pre  

3. 
Rozvoj tolerantných postojov k nositeľom iných kultúr a riešenie 

konfliktov pokojnou cestou. 

4. Podnecovanie tvorivosti v každodennej interakcii s druhými ľuďmi. 

5. Rozvoj schopnosti pochopiť  odlišnú kultúru a odlišný životný štýl . 

6. 
Rozvoj tolerantných postojov k príslušníkom iných kultúr pri 

uvedomovaní si a zachovávaní vlastnej kultúrnej identity. 

7. Poznávanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu prísť do styku. 

8. 
Rozvoj schopnosti komunikovať a spolupracovať s nositeľmi iných kultúr 

v bezpečnom prostredí tolerancie a vzájomnej úcty. 

 

 

Ochrana života a zdravia (OŽZ) 
 

CHARAKTERISTIKA UČIVA  

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“  sa  realizuje prostredníctvom vyučovacích 

predmetov školského vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných foriem 

vyučovania – didaktických hier a účelových cvičení 
  

Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na 

ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré 

môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

 

CIELE UČIVA  
Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov. 

Poskytuje im potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formuje ich vzťah 

k problematike ochrany svojho zdravia a života, zdravia a života iných ľudí.  

 

Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov:  

a) morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia;  

b) odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a 

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových situácií;  

d) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej 

telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž 

náročných životných situácií.  

 

Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské aspekty a pokrývajú 

formy správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť 

na spoločenskom živote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto 

kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách 

ohrozujúcich život a zdravie človeka. Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali 

ovplyvniť schopnosť žiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a solidaritu 

pri riešení problémov širšej komunity ľudí.  

Možno predpokladať, že rozvíjaním týchto vlastností sa utvárajú požadované schopnosti 

potrebné pre občana v oblasti ochrany života a zdravia a to nielen v aktuálnom čase počas 

vzdelávania v škole, ale aj v úlohe perspektívnej v dospelosti v rôznych zamestnaniach. 

 



Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné 

na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie.  

Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 

priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a 

prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách 

vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu.  

Pre dosiahnutie cieľov využíva OŽaZ daný tematický obsah, vhodné organizačné formy, 

metódy a prostriedky prispôsobené daným podmienkam. Opakovanie určitých zhodných 

prvkov a príbuznosti tém treba chápať z hľadiska cieľov v ročníku (vidieť, poznať, ovládať, 

získať poznatok a zručnosť). 

Na záver deväťročného štúdia na základnej škole by mali žiaci teoreticky a prakticky ovládať 

vybrané úlohy:  

- z tematiky riešenia mimoriadnych situácií – civilná ochrana;  

- zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc;  

- vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode;  

- vzhľadom na vek a pohlavie optimálne zvyšovať psychickú, fyzickú pripravenosť a 

odolnosť pre prípad vzniku predpokladaných mimoriadnych situácií. 

 

 

PRÍNOS 

Prínosy osvedčenej pedagogickej skúsenosti vidíme v tom, že nástrahy života sú určené k tomu, 

aby poranenia žiaci primárneho a nižšieho stredného vzdelávania vedeli improvizovať. 

Poskytovaním pomoci v prípade ohrozovania života a zdravia rozvíjame kľúčové kompetencie 

žiakov napr.:  

 sociálne komunikačné (vyjadrovať sa, čítať s porozumením, pozorne počúvať, 

komunikovať veku primeraným spôsobom, vytvárať si dobré vzťahy), 

 uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti 

vedy a techniky (riešiť praktické problémy v každodenných situáciách), 

 v oblasti informačných a komunikačných technológií (používať dataprojektor, 

notebook, interaktívnu tabuľu), 

 učiť sa učiť (učiť sa čítať s porozumením, učiť sa vyhľadávať informácie v texte,...), 

 riešiť problémy(vnímať a sledovať problémové situácie, navrhovať riešenie 

problémov), 

 osobné, sociálne a občianske (využívať svoje možnosti, zvládať stres, poznávať svoje 

silné a slabé stránky, prijímať nápady iných, učiť sa spolupracovať v skupine, poznať 

dôležitosť ochrany zdravia).  

Prínosom je taktiež možnosť implementácie medzipredmetových vzťahov v rámci 

vzdelávacích oblasti.  

 

METÓDY PRÁCE 
V edukačnom procese vyučujúci uplatňuje metódy: 

a) metódy priameho prenosu poznatkov (rozprávanie, rozhovor, vysvetľovanie, opis), 

b) metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie, demonštrácia, hry), 

c) metódy problémové (práca s knihou).  

 

 

 

Metódy priameho prenosu poznatkov  

Rozprávanie – slovná metóda, ktorú učiteľ využíva, keď žiakov oboznamuje so skutočnosťou. 

Uplatňuje city, fantáziu, predstavy, vlastné zážitky žiakov primárneho vzdelávania i poznatky 



získané čítaním. Rozpráva príhodu z uštipnutia hmyzom (napr. o pozorovaní včely, komára), 

ktorej bol svedkom.  

Rozhovor – významná metóda, ktorá udržiava aktivitu žiakov a vysvetľuje nejasné podrobnosti. 

Použiť ju môžeme na začiatku vyučovania, na priebežnú kontrolu počas hodiny i na upevnenie 

nových poznatkov. Prevládajú verbálne odpovede žiakov na otázky učiteľa, ktoré sú zreteľné, 

jasné, stručné, štylisticky správne formulované, nesmú byť nápomocné. Napr. Prečo bol 

vybraný znak červeného kríža v bielom poli ako symbol Červeného kríža?  

Vysvetľovanie – obohacovanie slovnej zásoby o nové pojmy, postupy práce a ich využitie 

v praxi. Pri vysvetľovaní musí učiteľ dbať na viaceré požiadavky:  

o vysvetľovať učivo v logickej nadväznosti, opierať sa o predchádzajúce vedomosti,  

o sústrediť sa na hlavné a podstatné myšlienky,  

o dopĺňať rôznymi príkladmi a nepoužívať cudzie slová.  

Na efektivitu vysvetľovania učiteľ používa pomôcky, obrazy, ukážky predmetov, pomocou 

ktorých ovplyvňuje ich záujmy. Napr. obrazy tela, prezentácie poskytovania prvej pomoci 

(stabilizovaná poloha, umelé dýchanie).  

Opis - spojený s pozorovaním a využívané sú zmyslové orgány detí. Je to metóda, ktorou sú 

žiaci oboznamovaní s charakteristickými znakmi preberaného predmetu alebo javu. Pri opise 

učiteľ musí mať na zreteli plánovitý a systematický postup. Sústreďuje pozornosť na podstatné 

znaky predmetu alebo javu. Napr. transport, obväzovanie.  

 

Metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov 
Pozorovanie – úzko súvisí s demonštráciou. Vedie žiakov k samostatnosti, uvedomelosti, 

vytrvalosti a zapája do činnosti rôzne zmysly.  

Pozorovanie má schopnosť rozvíjať vyjadrovacie schopnosti detí. Ďalej ich obohacuje 

o zdravotnícke termíny, pojmy, názvy, definície a vedie k pojmovej jasnosti. Napr. pozorujú 

vonkajšiu a vnútornú stavbu tela človeka (srdcovo – cievny systém).  

Demonštrácia – rozvíja pozorovacie schopnosti, sprostredkúva poznanie skutočnosti, 

obohacuje predstavy, prehlbuje skúsenosti žiakov. Využitie demonštrácie si vyžaduje mať 

na zreteli vekové osobitosti žiakov, vhodné časové zaradenie a mať dostupnosť 

demonštrovaných predmetov pre všetkých jednotlivcov. Napr. balíček prvej pomoci (obväzy, 

trojrohá šatka, náplasti, dezinfekčné prostriedky).  

 

Metódy problémové  

Práca s knihou – súčasť samostatného vzdelávania jednotlivca. Informácie získavajú deti 

z rôznych encyklopédií a príručiek prvej pomoci, ktoré majú svoje miesto vo všetkých etapách 

vyučovacieho procesu (pri motivácii, osvojovaní nového učiva, upevňovaní i prehlbovaní, 

spätnej väzbe a kontrole výsledkov). Napr. príručky prvej pomoci.  

Hry – majú značný význam najmä v primárnom vzdelávaní. Prostredníctvom nich sú deti veľmi 

intenzívne zapojené do práce a dovedú ich k takej sústredenosti, k akej nedôjde pri žiadnej inej 

metóde. Nemali by byť samoúčelné, ale vždy musia sledovať splnenie istého cieľa. Približujú 

a uľahčujú učebnú činnosť. Zábavným spôsobom rozvíjajú v deťoch samostatnosť, 

emocionálnu aktivitu, vynachádzavosť a tvorivosť v konaní a myslení. Bezprostredne pôsobia 

na ich vnímanie, navodzujú ich citový vzťah k novým poznatkom a vedomostiam. Účinnosť 

hier sa znásobuje, ak sa využívajú rôzne hračky a materiály.  

 

V edukačnom procese je možné využívať situačné a inscenačné hry, a tak práca pre deti je 

prirodzenejšia a zaujímavejšia.  

Situačné hry – spočívajú v tom, že žiaci obdržia opis istej situácie alebo prípadu. Opis situácie 

obsahuje niekoľko úloh, ktoré majú jednotlivcov motivovať na riešenie problému. Riešením sa 



žiaci učia. Na navodenie môžu používať otázky typu: zhodnotiť, zdôvodniť, doplniť, rozhodnúť 

a pod. Napr. pri úraze elektrickým prúdom a následné poskytnutie prvej pomoci.  

Inscenačné hry – autormi hier sú samotné deti, ktoré inscenujú určité roly, poranenia a nehody. 

Potom sa pokúsia nájsť východisko zo situácie, t.j. nájsť riešenie problému. Výhodou tejto hry, 

okrem jej dynamickosti, je aj emocionálne zaangažovanie vzdelávaných. Napr. prenos 

raneného, simulácia nehôd a poranení. 

 

Hodnotenie  

Hodnotenie žiackych prejavov má prevažne motivačnú funkciu, preto je potrebné vyzdvihnúť 

všetky kladné stránky. Kvalitu určitej činnosti komentuje učiteľ prostredníctvom použitia 

verbálnych a neverbálnych prostriedkov, nie známkou. Hodnotiť môže to čo so žiakmi 

dôkladne prebral a upevnil. Hodnotíme pri každej vhodnej príležitosti, najčastejšie slovne. 

Slová volíme tak, aby výkon práce  bol odmenený pochvalou. 

 

OBSAH A REALIZÁCIA UČIVA  

 

Tematické celky  

 Tematické celky 

1. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

2. Zdravotná príprava  

3. Pohyb a pobyt v prírode  

 

Organizačné formy 

Na realizáciu učiva sa využívajú viaceré organizačné formy: 

Na I. stupni ZŠ: 

1. Didaktické hry (DH) na I. stupni ZŠ sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. 

Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 – 4 hodín podľa 

náročnosti plánovaných činností.  

2. Na komplexnejšie zabezpečenie uplatňovania učiva je možné využívať ďalšie 

vzdelávacie a organizačné činnosti školy:  

o vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – medzi predmetové 

vzťahy,  

o úlohy objektovej ochrany školy,  

o rešpektovanie vnútorného poriadku školy,  

o požiarne a poplachové smernice,  

o zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci,  

o cvičenia v prírode v rámci telesnej a športovej výchovy. 

 

Na II. stupni ZŠ: 

1. Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku realizujeme v prírode 2 razy do roka po 5 hodín 

spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti 

učiva v rozsahu 3 – 5 hodín podľa náročnosti obsahu a organizácie plánovaného ÚC. 

2. Na komplexnejšie zabezpečenie uplatňovania učiva je možné využívať ďalšie 

vzdelávacie a organizačné činnosti školy: 

o vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – medzipredmetové 

vzťahy, 

o úlohy objektovej ochrany školy,  

o rešpektovanie vnútorného poriadku školy,  

o požiarne a poplachové smernice,  



o zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci,  

o cvičenia v prírode v rámci telesnej a športovej výchovy. 

 

Obsah tematických celkov 1. ročník 

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

o naša obec – všeobecná charakteristika; 

o evakuácia školy v prípade ohrozenia – postup opustenia školy, miesto zhromaždenia, 

presun do bezpečného priestoru; 

o signály civilnej ochrany a činnosť žiakov po ich vyhlásení;  

o horľaviny a ich následky.  

 

Pohyb a pobyt v prírode  

o orientácia v mieste školy a jej okolí;  

o určenie svetových strán podľa slnka;  

o významné budovy a ich účel – zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, telefón; predajne, 

železničná a autobusová stanica, miestny úrad;  

o historické objekty našej obce – pamätné domy, zrúcaniny, pamätníky, múzeá, galérie;  

o poznávanie zelene v okolí obce;  

o správanie sa k osamelým zvieratám.  

 

Zdravotná príprava  

o vybavenie domácej lekárničky a jej využitie pri poskytnutí prvej pomoci; 

nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov;  

o ošetrenie odrenín ruky, nohy, prstov a hlavy;  

o privolanie pomoci k zranenému;  

o význam symbolu Červený kríž.  

 

Vzdelávací štandard 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Riešenie 

mimoriadnych 

situácií – civilná 

ochrana 

Naša obec  - všeobecná 

charakteristika 

 

Varovný signál 

Povinnosti a činnosti žiakov pri 

vyhlásení signálov 

 

Spôsob evakuácie v prípade 

ohrozenia požiarom 

 

Základné druhy horľavín a ich 

následky 

Varovné signály a činnosť žiakov 

po varovaní  

Poznať signál „Všeobecné 

ohrozenie“ a činnosť po jeho 

vyhlásení.  

Povedz, ako sa dozvieš o 

hroziacom nebezpečenstve.  

Uveď, aký tón vydáva siréna pri 

signáli „Všeobecné ohrozenie“.  

Povedz, čím sa líši signál 

„Všeobecné ohrozenie“ od signálu 

„Ohrozenie vodou“. 

Evakuácia školy v prípade 

ohrozenia  

Poznať činnosti pri opustení školy 

v prípade ohrozenia.  

Vymenuj, ktoré materiály v škole, 

triede sú horľavé.  

Ukáž, kde stojíš v skupine pred 

odchodom z triedy.  



Povedz, ktorou cestou pôjdeš z 

triedy po vyhlásení signálu v 

prípade ohrozenia.  

Uveď príklad, kedy sa evakuuje 

škola.  

Urči miesto, kde sa v škole 

nachádza sklad civilnej ochrany. 

Pohyb a pobyt  

v prírode 

Orientácia v mieste školy a jej 

okolí 

 

Osvojiť si vedomosti, zručnosti 

a pohyb v teréne podľa 

prírodných úkazov 

 

Základné informácie o 

významných budovách a ich 

účele 

 

Historické objekty v obci a jej 

okolí. 

Orientácia v mieste školy a jej 

okolí  

Poznať svoju školu.  

Uveď názov ulice, na ktorej sídli 

škola.  

Urči miesto tvojej triedy v budove 

školy.  

Ukáž na pláne školy jedáleň, 

telocvičňu, východ z budovy.  

Poznať okolie školy.  

Vymenuj najmenej dve ulice, 

ktorými prechádzaš cestou z domu 

do školy.  

Uveď presnú adresu svojho 

bydliska.  

Určovanie svetových strán  

Poznať svetové strany  

Ukáž, kde na obzore vychádza a 

kde zapadá slnko.  

Vysvetli určovanie svetových strán 

podľa slnka.  

Významné budovy a ich účel  

Poznať významné budovy v mieste 

bydliska a školy. 

Popíš presné miesto, kde sa 

nachádza zdravotné stredisko v 

obci.  

Uveď približné miesto pošty.  

Vymenuj dopravné prostriedky, 

pomocou ktorých sa dostaneš do 

školy.  

Zhotov jednoduchý náčrt 

dôležitých budov v okolí školy a 

mieste bydliska. 

Zdravotná 

príprava 

Význam poskytnutia prvej 

pomoci 

 

Vybavenie domácej lekárničky 

a jej využitie 

 

Nebezpečenstvo svojvoľného 

použitia liekov 

 

Prvá pomoc s použitím domácej 

lekárničky  

Poznať a charakterizovať prvú 

pomoc.  

Povedz, komu je potrebné nahlásiť 

úraz.  

Nakresli znak (symbol) Červeného 

kríža, ktorý vidíš na lekárničke.  



Význam symbolu Červený kríž  

 

Spôsob privolania pomoci 

k zranenému 

 

Ošetrenie jednoduchých 

poranení rúk, nôh a hlavy 

Poznať funkciu domácej 

lekárničky. 

Povedz, prečo deti nesmú 

svojvoľne užívať lieky.  

Vymenuj tri lieky alebo zdravotné 

pomôcky, ktoré by nemali chýbať 

v domácej lekárničke.  

Uveď tri najdôležitejšie obväzové 

pomôcky.  

Povedz, kde všade by nemala 

chýbať lekárnička.  

Jednoduché rany  

Poznať postup ošetrenia 

jednoduchých poranení.  

Urči, akým prostriedkom vyčistíš 

ranu.  

Vysvetli, na čo slúžia 

rýchloobväzy (náplasti).  

Ukáž na spolužiakovi ošetrenie 

odreniny chrbta ruky. 

 

Obsah tematických celkov 2. ročník 
a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

o možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v prírode a na objektoch;  

o zoznámenie sa s detskou ochrannou maskou (DM-1, CM3-3/h), určenie veľkosti;  

o druhy signálov civilnej ochrany a činnosť žiakov na vyhlásenie varovného signálu 

„Všeobecné ohrozenie“;  

o evakuácia školy v prípade ohrozenia požiarom;  

o protipožiarne stanovište, kde sa nachádza zbor požiarnej ochrany - hasiči a spôsob jeho 

privolania;  

o nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickým a plynovým zariadením;  

o zápalky, zapaľovače a horľaviny. 

 

b) Zdravotná príprava  

o kedy a kadiaľ do zdravotného strediska;  

o správanie sa v čakárni, u lekára a pri školských lekárskych prehliadkach;  

o pomoc lekárov chorým a zraneným;  

o ochrana pred chorobami, účelné obliekanie;  

o ochrana a prvá pomoc pri zistení kliešťa, uštipnutí zmijou, osou a včelou.  

 

c) Pohyb a pobyt v prírode  

o význam vody v prírode, pitie povrchovej vody;  

o jedovaté rastliny, jedovaté huby;  

o zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode;  

o zvieratá vo voľnej prírode, nebezpečenstvo besnoty;  

o značenie turistických chodníkov.  

 

 

Vzdelávací štandard 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 



Riešenie 

mimoriadnych 

situácií – civilná 

ochrana 

Možnosti vzniku 

mimoriadnych udalostí 

 

Druhy varovných signálov 

 

Opatrenia na ochranu životov, 

zdravia a majetku pri vzniku 

mimoriadnej udalosti 

 

Spôsob evakuácie 

 

Detská ochranná maska a jej 

použitie 

 

Pravidlá správania sa v prípade 

ohrozenia požiarom 

 

Protipožiarne stanovište 

 

Nebezpečenstvo hroziace pri 

manipulácii so zápalkami, 

zapaľovačmi a horľavinami, s 

elektrickým a plynovým 

zariadením. 

Mimoriadne udalosti – možnosti 

vzniku  

Poznať riziká, ktoré ohrozujú 

život, zdravie, majetok.  

Charakterizuj svojimi slovami 

pojem mimoriadna situácia, 

udalosť.  

Povedz aspoň dve možnosti vzniku 

mimoriadnej udalosti v prírode a 

na objektoch.  

Povedz, kde v blízkosti školy a 

tvojho bydliska môže dôjsť k 

vzniku mimoriadnej udalosti.  

Urči, ako znie tón pri vyhlásení 

varovného signálu „Všeobecné 

ohrozenie“.  

Požiarna ochrana  

Osvojiť si pravidlá evakuácie pri 

ohrození požiarom.  

Popíš únikovú cestu v prípade 

vyhlásenia evakuácie pri vzniku 

požiaru.  

Uveď, kto a ako vyhlási signál 

„Horí“ na škole.  

Povedz, komu a ako je potrebné 

ohlásiť požiar.  

Poznať nebezpečenstvo pri 

manipulácii s materiálom 

umožňujúcim vznik požiaru.  

Vysvetli nebezpečenstvo použitia 

otvoreného ohňa v blízkosti 

horľavých a výbušných látok.  

Urči, kde v škole sú umiestnené 

hasiace prístroje.  

Povedz, čo všetko je potrebné 

skontrolovať pred odchodom z 

domu do školy, aby nedošlo k 

požiaru.  

Prostriedky individuálnej ochrany  

Poznať základné prostriedky 

ochrany jednotlivca.  

Vymenuj bežné dosiahnuteľné 

prostriedky ochrany jednotlivca.  

Povedz, pomocou čoho a ako sa 

zisťuje veľkosť ochrannej masky. 

Pohyb a pobyt  

v prírode 

Význam vody v prírode a jej 

konzumácia 

 

Zásady správneho a 

bezpečného správania sa 

Príroda – charakteristika a 

význam  

Charakterizovať význam vody v 

prírode.  



v prírode 

 

Jedovaté huby 

 

Značenie turistických 

chodníkov 

Povedz, ktorá rieka preteká v 

mieste tvojho bydliska, alebo 

okolí.  

Povedz, čím sa znečisťuje voda v 

prírode.  

Poznať jedovaté huby.  

Rozlíš jedovaté huby na obrázku.  

Správanie sa a pohyb v prírode  

Poznať zásady pohybu a pobytu v 

prírode.  

Povedz, prečo nemáme 

poškodzovať prírodu.  

Opíš možné následky nesprávneho 

ukrytia pred bleskom.  

Poznať turistické chodníky.  

Urči miesto, kde sa nachádza 

najbližší turistický chodník v okolí 

školy, obce.  

Popíš, ako sa označujú turistické 

chodníky. 

Zdravotná 

príprava 

Návšteva lekára v zdravotnom 

stredisku. Správanie sa v 

zdravotníckych zariadeniach. 

Úloha lekára pri pomoci 

chorým a zraneným. Prevencia 

pred chorobami a preventívne 

opatrenia proti uštipnutiu 

hmyzom. 

Významné strediská z hľadiska 

zdravotnej prevencie a liečenia  

Poznať významné zdravotnícke 

zariadenia.  

Uveď, kde sa nachádza zdravotné 

stredisko v mieste tvojho bydliska.  

Opíš, na aký účel slúži ľuďom 

nemocnica.  

Vysvetli, ako sa správať v čakárni 

u lekára.  

Starostlivosť o zdravie  

Poznať zásady starostlivosti o 

zdravie.  

Vysvetli význam povolania lekár.  

Uveď, akých lekárov si navštívil a 

ako pomáhajú chorým a raneným.  

Povedz, ktorým športom si 

upevňuješ zdravie.  

Uveď, aká strava je pre človeka 

najzdravšia.  

Nepríjemné poranenia  

Poznať zásady ošetrenia 

nepríjemných poranení.  

Uveď, na aké poranenie použiješ 

studený obklad.  

Povedz, pomocou čoho vytiahneš 

žihadlo zapichnuté v koži.  

Povedz názov jediného jedovatého 

hada u nás.  

Charakterizuj, ako vyzerá miesto 



so zahryznutým kliešťom. 

 

Obsah tematických celkov 3. ročník 
a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

o evakuácia žiakov pri ohrození školy a jej okolia – prírodné katastrofy, živelné pohromy 

a výhražné správy;  

o varovné signály CO a činnosť žiakov pri ich vyhlásení;  

o druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich vyhlasovania;  

o poloha školy, ulice, oboznámenie sa so zdrojmi ohrozenia.  

 

b) Zdravotná príprava  

o všeobecné zásady ochrany zdravia aplikované na časti ľudského tela a časti tváre; 

starostlivosť o chrup;  

o hygiena tela, bielizne, šiat;  

o správna životospráva – jedlo, spánok, oddych, učenie;  

o ošetrovanie a obväzovanie prstov ruky, lakťa, oka, hlavy.  

 

c) Pohyb a pobyt v prírode  

o okolie našej obce, stanovište našej školy;  

o orientácia podľa poludňajšieho tieňa;  

o približné určovanie významných budov a iných dominánt v okolí podľa svetových strán;  

o tvary zemského povrchu – rovina, pahorkatina, vysočina, kopec, hora, úbočie, svah, 

úpätie;  

o chránené územie, objekty a prírodné útvary v obci a jej okolí.  

 

Vzdelávací štandard 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Riešenie 

mimoriadnych 

situácií – civilná 

ochrana 

Charakteristika jednotlivých 

druhov mimoriadnych udalostí 

 

Druhy a spôsob vyhlásenia 

varovných signálov 

 

Opatrenia na ochranu životov, 

zdravia a majetku pri vzniku 

mimoriadnej udalosti 

 

Možné zdroje ohrozenia 

vzhľadom na polohu školy 

 

Spôsob evakuácie v prípade 

ohrozenia školy a jej okolia – 

havária, živelná pohroma, 

katastrofa 

 

Povinnosti žiakov pri 

organizácii evakuácie 

Mimoriadne udalosti  

Poznať druhy mimoriadnych 

udalostí a spôsob ich vyhlásenia.  

Charakterizuj živelnú pohromu, 

haváriu, katastrofu.  

Povedz, čo urobíš keď zaznie 

siréna a nenachádzaš sa v škole ani 

doma, ale vonku.  

Povedz, ako sa dozvieš o 

hroziacom nebezpečenstve a 

vzniku mimoriadnej udalosti.  

Uveď, ako dlho počuť sirénu pri 

signáli „Všeobecné ohrozenie“.  

Uveď miesta možností vzniku 

mimoriadnych udalostí v okolí 

školy, bydliska.  

Vymenuj najčastejšie požiarne 

nedostatky (poruchy) v škole, v 

domácnosti.  

Evakuácia  

Osvojiť si základné zákony pri 

evakuácii školy.  



Povedz, ako sa môžeme evakuovať 

z ohrozeného priestoru.  

Vymenuj, ktoré veci sa odporúčajú 

vziať si zo sebou pri evakuácii – 

evakuačná batožina.  

Uveď hmotnosť evakuačnej 

batožiny pre deti. 

Pohyb a pobyt  

v prírode 

Okolie obce, chránené územia, 

objekty a prírodné útvary 

 

Orientácia podľa poludňajšieho 

tieňa 

 

Hlavné a vedľajšie svetové 

strany 

 

Významné budovy a 

dominanty v okolí 

 

Tvary zemského povrchu. 

Orientácia v teréne  

Poznať stanovište a okolie školy.  

Urči najvýhodnejšie miesto v okolí 

školy na pozorovanie.  

Povedz, ako určujeme svetové 

strany podľa tieňa.  

Urči hlavné svetové strany podľa 

poludňajšieho tieňa.  

Vymenuj hlavné a vedľajšie 

svetové strany.  

Určiť významné budovy podľa 

svetových strán.  

Ukáž hlavné svetové strany pred 

vchodom do školy.  

Nakresli, čo dôležité sa nachádza 

severne, východne, západne a 

južne od vchodu do školy.  

Povedz, ktoré sú hlavné časti 

kompasu, alebo buzoly.  

Urči, na ktorú svetovú stranu 

ukazuje tmavý koniec strelky.  

Urči pomocou kompasu alebo 

buzoly, čo sa nachádza od vášho 

stanovišťa na vedľajších svetových 

stranách.  

Tvárnosť krajiny  

Charakterizovať tvárnosť okolia 

obce, mesta.  

Uveď rozdiel medzi rovinou a 

pahorkatinou.  

Povedz, ktorý je najvyšší vrch v 

okolí obce. Opíš Vysoké Tatry z 

hľadiska tvárnosti 

Zdravotná 

príprava 

Zásady ochrany zdravia 

 

Hygiena tela a starostlivosť 

o chrup 

 

Správna životospráva 

 

Ošetrovanie a obväzovanie rán 

na prstoch ruky, lakťa, oka a 

hlavy 

Ochrana zdravia  

Poznať časti ľudského tela a 

zásady správnej životosprávy.  

Vymenuj hlavné časti ľudského 

tela.  

Povedz, ako sa máš správne starať 

o svoje zuby.  

Povedz, prečo človek potrebuje 

pravidelný a dostatočný spánok.  



Vymenuj základné zásady správnej 

životosprávy.  

Prvá pomoc pri poranení hornej 

končatiny a hlavy  

Poznať zásady ošetrenia a 

obväzovania. Vysvetli, prečo je 

potrebné každé poranenie 

okamžite ošetriť.  

Popíš, ako by si ošetril povrchové 

poranenie hlavy.  

Ukáž na spolužiakovi ošetrenie 

odreniny lakťa.  

Na poranené prsty ruky použi 

správny obväz 

 

Obsah tematických celkov 4. ročník 
a) Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana  

o nebezpečné látky v okolí školy (amoniak, chlór a pod.), zásady ochrany, prvá pomoc 

pri zasiahnutí organizmu;  

o použitie detskej ochrannej masky, nasadzovanie spolužiakovi (DM-1, CM3-3/h);  

o význam a použitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany – 

protichemickej a protiradiačnej;  

o ukážka detského ochranného vaku (DV-75) a detskej kazajky (DK-88);  

o činnosť pri varovných signáloch CO;  

o zásady vykonania čiastočnej hygienickej očisty.  

 

b) Zdravotná príprava  

o starostlivosť o vitálne ústroje ľudského organizmu;  

o zdravie a choroby, nákazlivé choroby a ochrana pred nimi;  

o obväzovanie nohy, kolena, lýtka, stehna;  

o jednoduché obväzovanie ovínadlami a šatkami pri povrchovom poranení rúk, nôh, 

prstov.  

 

c) Pohyb a pobyt v prírode  

o určovanie hraníc SR a susediacich štátov na mape;  

o určovanie nadmorských výšok na mape okolia;  

o jednoduchý odhad krátkych vzdialeností;  

o jednoduchý náčrt pochodu, kresba okolia stanovišťa – panoráma;  

o čítanie z mapy – podľa farieb a topografických značiek;  

o určovanie svetových strán na mape a podľa mapy;  

o starostlivosť o lesné zvieratá a vtáctvo;  

o význam čistého ovzdušia pre človeka a prírodu;  

o zásady uhasenia ohniska.  

 

Vzdelávací štandard 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Riešenie 

mimoriadnych 

situácií – civilná 

ochrana 

Nebezpečné (zdraviu škodlivé) 

látky 

 

Možnosti výskytu 

Nebezpečné látky – druhy, zásady 

ochrany  



nebezpečných látok v okolí 

školy 

 

Predlekárska pomoc v prípade 

zasiahnutia organizmu zdraviu 

škodlivými látkami 

 

Opatrenia na ochranu životov, 

zdravia v prípade vzniku 

mimoriadnej udalosti 

 

Čiastočná hygienická očista a 

jej význam pre ochranu zdravia 

 

Detské ochranné prostriedky 

(ochranná maska, kazajka, 

vak), ich význam a použitie 

Získať prehľad o nebezpečných 

látkach vyskytujúcich sa v okolí 

školy a bydliska.  

Vymenuj aspoň tri priemyselné 

podniky (závody), ktoré v okolí 

školy a bydliska pracujú s 

nebezpečnými látkami.  

Povedz, ktoré zdraviu škodlivé 

látky poznáš.  

Urči, v ktorom smere sa šíri 

nebezpečná látka pri 

poveternostných podmienkach a 

ktorým smerom opustíš ohrozený 

priestor.  

Povedz, načo môžu byť použité 

nebezpečné látky v prípade 

teroristického útoku.  

Detské prostriedky individuálnej 

ochrany  

Poznať základné prostriedky 

ochrany detí.  

Vymenuj najzákladnejšie 

prostriedky detskej ochrany 

dýchacích ciest a očí.  

Uveď vek detí pre použitie 

ochrannej masky DM 1.  

Vymenuj najznámejšie prostriedky 

na improvizovanú ochranu celého 

tela.  

Urči, v akej polohe je maska v 

prípade jej nasadenia.  

Uveď základné činnosti pri 

čiastočnej hygienickej očiste tela a 

vysvetli jej význam. 

Pohyb a pobyt  

v prírode 

Hranice Slovenskej republiky a 

ich poloha k susedným štátom 

na mape 

 

Význam čistého ovzdušia pre 

človeka a prírodu 

 

Základné zásady pri táborení 

v prírode 

 

Základné úkony práce s mapou 

– určovanie svetových strán 

podľa mapy, čítanie z mapy 

podľa farieb a základných 

topografických značiek, 

určovanie nadmorských výšok 

Mapy, základné činnosti pri práci 

s mapou  

Vedieť základné úkony pri práci s 

mapou.  

Urči na mape sever a ostatné 

svetové strany.  

Uveď štáty, s ktorými máme 

spoločné hranice.  

Ukáž na mape miesto kde žiješ.  

Poznať základné topografické 

značky a čítanie z mapy.  

Urči na mape Slovenska 

najznámejšiu nížinu a vysočinu.  

Uveď farbu, ktorá sa používa pre 

označenie riek a jazier na mape.  

Nájdi na mape dve jaskyne.  



a jednoduchý odhad krátkych 

vzdialeností 

 

Jednoduchý náčrt pochodu, 

panoramatický náčrt 

Poznať obsah mapy.  

Povedz, podľa čoho určíš, kde je 

na mape sever.  

Povedz, akou topografickou 

značkou sa značí obec, cesty a 

železnice.  

Ukáž na mape vrstevnicu a 

charakterizuj ju.  

Urči výškový rozdiel dvoch 

ľubovoľných bodov na mape.  

2. Typy náčrtov a zhotovenie 

jednoduchého náčrtu  

Zhotovenie jednoduchých náčrtov 

pochodu. Nakresli jednoduchý 

plán (situačný náčrt) ulice, na 

ktorej sa nachádza škola.  

Popíš rozdiel medzi situačným a 

panoramatickým náčrtom.  

Vedieť vysvetliť odhad 

vzdialeností.  

Urči dĺžku svojho kroku a 

dvojkroku.  

Opíš spôsob jednoduchého odhadu 

vzdialenosti krokovaním 

Zdravotná 

príprava 

Základné životné funkcie 

ľudského organizmu a ich 

význam 

 

Hodnota zdravia, nákazlivé 

choroby a ochrana pred nimi 

 

Pojmy prvej pomoci 

 

Obväzová technika kolena 

a lýtka 

 

Použitie trojrohej šatky pri 

znehybnení hornej končatiny 

 

Zásady poskytovania prvej 

pomoci pri jednoduchých 

poraneniach 

Základné životné funkcie  

Poznať, kedy človek potrebuje 

prvú pomoc.  

Povedz, čo patrí k základným 

životným  funkciám ľudského tela.  

Uveď, ako realizujeme kontrolu 

vedomia.  

Ukáž na spolužiakovi, kde 

položíme ruky pri kontrole 

dýchania.  

Ukáž miesta, kde nahmatáme pulz.  

Praktické precvičenie obväzovej 

techniky pri jednoduchých 

poraneniach horných a dolných 

končatín  

Poznať zásady obväzovej techniky.  

Uveď, kedy požívame obvínadlo a 

kedy šatkový obväz.  

Vysvetli, na čo musíme dávať 

pozor pri prikladaní obvínadla.  

Demonštruj, ako sa prikladá 

obvínadlo.  

Ukáž dva spôsoby ako upevníme 

koniec obvínadla.  

Demonštruj na spolužiakovi 

špirálový obväz lýtka a 



znehybnenie hornej končatiny 

trojrohou šatkou. 

 

Obsah tematických celkov 5. ročník 

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

o varovné signály CO -činnosť na varovný signál „Všeobecné ohrozenie“, „Ohrozenie 

vodou“, „Koniec ohrozenia“; 

o ochranná poloha ochranných prostriedkov (DM-1, CM3-/3h);  

o ukážka prechodu priestoru kontaminovaného nebezpečnými látkami;  

o kolektívna ochrana, evakuácia - vyhlasovanie evakuácie, evakuačné zariadenia; spôsoby 

vykonávania evakuácie, evakuačná batožina;  

o kolektívna ochrana - ukrytie a ochrana v budovách pri mimoriadnej udalosti.  

 

Zdravotná príprava 

o imobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných dláh; 

o znehybnenie poranených končatín improvizovanými prostriedkami; 

o uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy – privolanie lekára; 

o ošetrenie a znehybnenie zlomenín dolných končatín; 

o spôsoby odsunu poraneného – podľa druhu a závažnosti poranenia. 

 

Pohyb a pobyt v prírode 

o zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy; 

o odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m;  

o pochod na neznáme miesto s riešením úloh na určovanie vlastného stanovišťa podľa mapy;   

o správne zakladanie ohňa. 

 

Obsah tematických celkov 6. ročník 

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

o charakteristika nebezpečných látok ohrozujúcich školu a jej okolie; 

o vyhlásenie varovných signálov CO – činnosť v domácnostiach, činnosť žiaka a triedy po 

ich vyhlásení; 

o lokalizácia a likvidácia požiaru ručnými hasiacimi prostriedkami; 

o vyrozumenie a privolanie požiarnikov – údaje; 

o dekontaminácia – hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu; 

o evakuácia z ohrozeného priestoru; - pravidlá správania sa obyvateľstva pri ohrození a pri 

vzniku mimoriadnej udalosti.  

 

Zdravotná príprava 

o zložitejšie obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, trupu a brucha – obväzová 

technika; 

o prakové obväzy brady a nosa; 

o šatkové obväzy – hlava, ruky, nohy 

o náplasťové obväzovanie poranení na horných a dolných končatinách; 

o ošetrenie poranených kĺbov a kostí horných a dolných končatín – vyvrtnutie, vykĺbenie, 

zlomeniny.  

 

Pohyb a pobyt v prírode 

o mierky máp a náčrtov, meranie vzdialeností na mape a v teréne 

o pomer výšky a šírky s nárastom vzdialenosti;  

o zhotovenie jednoduchej pomôcky na odhad výšky a šírky; 



o zemepisný azimut; - určenie vlastného stanovišťa podľa mapy; 

o určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov;  

o prenášanie azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy; 

o preventívna ochrana pred bleskom. 

 

 

Obsah tematických celkov 7. ročník 

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

o činnosť na varovné signály CO;  

o ukladanie a skladovanie ochrannej masky (DM-1, CM-3-3/h);  

o kolektívna ochrana, evakuácia obyvateľstva, obsah evakuačnej batožiny;  

o ochranné stavby, pravidlá správania sa v úkrytoch, činnosť po opustení úkrytov;  

o dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, dekontaminácia;  

o postup pri vzniku požiaru v osobnom automobile;  

o zbrane hromadného ničenia – ničivé účinky, škodlivé pôsobenie na organizmus a 

ochrana pred nimi;  

o ochrana potravín a vody pred škodlivinami a zamorením.  

 

Zdravotná príprava 

o poskytnutie prvej pomoci s pomocou lekárničky v osobnom automobile;  

o prvá pomoc pri otrave plynom, chemikáliami;  

o prvá pomoc pri šoku, proti šokové opatrenia;  

o vytiahnutie poraneného z rokliny;  

o znehybnenie pri poranení panvy, krčnej chrbtice, hrudníka  

o ošetrenie a znehybnenie otvorenej zlomeniny;  

o umelé dýchanie z pľúc do pľúc (ústami, nosom), masáž srdca;  

o zastavenie tepnového, žilového a vlásočnicového krvácania.  

 

 

Pohyb a pobyt v prírode 

o príprava pochodu, zhotovenie harmonogramu a náčrtu pochodu;  

o výber a úprava plochy pre stanovanie, stavanie turistického stanu;  

o meranie rýchlosti, šírky a hĺbky vodného toku;  

o prekonávanie vodnej prekážky;  

o správanie sa pri prietrži mračien a prívaloch vody;  

o značenie mostov a prechodov cez vodné toky.  

 

Obsah tematických celkov 8. ročník 

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

o jadrové zbrane a ich ničivé účinky;  

o ochrana pre svetelným žiarením; 

o ochrana pred tlakovou vlnou (tlakovým nárazom);  

o ochrana pred prenikavou radiáciou a rádioaktívnou kontamináciou;  

o hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu; 

o lokalizácia a likvidácia požiaru s jedovatými splodinami horenia; 

o nebezpečné látky v okolí školy – zásady ochrany pri ich úniku, evakuácia z ohrozeného 

územia; - kolektívna ochrana – druhy úkrytov, pravidlá správania sa v úkrytoch; 

o odstraňovanie nebezpečných látok z povrchu terénu, budov a materiálu. 

 

Zdravotná príprava 



o hromadné nešťastia, triedenie chorých a ranených; 

o postup pri poskytovaní prvej pomoci v mieste hromadného nešťastia;  

o praktické riešenie prvej pomoci topiacej sa osobe; 

o technická a zdravotná pomoc pri poranení elektrickým prúdom;  

o prvá pomoc pri popáleninách; 

o poskytnutie zdravotníckej pomoci pri strate vedomia;  

o poskytnutie prvej pomoci pri úpaloch;  

o sterilizácia prostriedkov; 

o nebezpečenstvo pohlavných chorôb, zásady prevencie; 

o alkoholizmus, drogy, toxikománia – škodlivé účinky, prevencia. 

 

Pohyb a pobyt v prírode 

o pochod podľa pripravených azimutov, tabuľka pochodu; 

o vybavenie zdravotníckym materiálom pri individuálnej turistike (pešo, bicyklom); 

o značkovanie turistických ciest a chodníkov;  

o príprava jednoduchej teplej stravy s použitím ohňa, zásady bezpečnosti; 

o odstraňovanie devastačných následkov spôsobených ľuďmi v prírode. 

 

Obsah tematických celkov 9. ročník 

 

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

o úlohy CO vyplývajúce zo Ženevských dohovorov a dodatkových protokolov; 

o civilná ochrana v Slovenskej republike, jej miesto úlohy a poslanie;  

o analýza územia obce, mesta, okresu;  

o organizovanie jednotiek civilnej ochrany – štáby a odborné jednotky;  

o varovné signály CO – činnosť po ich vyhlásení; 

o činnosť pri záchrane ľudí zo závalov a poškodených krytov; 

o jódová profylaxia (v okolí AE). 

 

Zdravotná príprava 

o preverenie vedomostí a prehĺbenie návykov a zručností z poskytovania prvej pomoci 

pri rôznych poraneniach, zlomeninách, obväzovanie, znehybňovanie častí tela 

o darcovstvo krvi a transplantácie orgánov ľudského tela; 

o správanie sa pri náleze zraneného mimo obývaného priestoru; 

o prevencia proti kliešťovej encefalitíde.  

 

Pohyb a pobyt v prírode 

o základný turistický výstroj; 

o absolvovanie trasy primeranej veku; 

o povinnosti turistov pri ochrane životného prostredia. 

 

 

 

 

Vzdelávací štandard 

 

1. Tematický celok: Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Činnosť po varovaní varovnými Varovné signály a činnosť po ich vyhlásení 



signálmi 

 

Poznať varovné signály a základné činnosti po 

ich vyhlásení.  

 

Popíš, ako sa vyhlasuje varovný signál 

„Všeobecné ohrozenie“, „Ohrozenie vodou“, 

„Koniec ohrozenia“.  

Uveď, aká je činnosť po vyhlásení varovného 

signálu „Všeobecné ohrozenie“.  

 

Priprav si ochrannú masku do predpísanej 

polohy po varovaní signálom „Všeobecné 

ohrozenie“.  

 

Čo zabezpečíš v byte pred odchodom do úkrytu?  

 

Uveď, kde najbližšie sa nachádza úkryt a 

povedz, aký čas potrebuješ na presun do úkrytu.  

 

 

Používanie prostriedkov individuálnej 

ochrany 

 

Základné zručnosti pri použití 

ochrannej masky 

 

Kompletizovanie ochrannej masky, 

pochodová, pohotovostná a ochranná 

poloha 

 

 

Prostriedky individuálnej ochrany 

Poznať prostriedky individuálnej ochrany a 

vedieť ich správne používať.  

Popíš z akých hlavných častí sa skladá ochranná 

maska CM 3-/3h. 

Aké prostriedky individuálnej ochrany 

jednotlivca poznáš? Popíš funkciu ochrannej 

masky.  

Uveď, aké polohy ochrannej masky poznáš a čo 

je pohotovostná poloha.  

Vymenuj improvizované prostriedky ochrany 

dýchacích ciest, končatín a tela.  

Nasaď si ochrannú masku správnym spôsobom 

v časovom limite do ochrannej polohy.  

Prečo je potrebné dezinfikovať ochrannú masku 

po použití. Povedz, čo znamená skratka PIO 

Zbrane hromadného ničenia Zbrane hromadného ničenia a ich ničivé účinky 

Vedieť rozdeliť zbrane hromadného ničenia a 

poznať ich ničivé účinky.  

Vymenuj tri druhy zbraní hromadného ničenia. 

Povedz, aké ničivé účinky jadrových zbraní 

poznáš. Povedz účinky otravných látok a 

biologických zbraní.  

Čo je prenikavá radiácia, rádioaktívne 

zamorenie, svetelné žiarenie, tlaková vlna a ako 

sa proti nim chránime.  

Použi individuálnu ochranu pri zamorení 

ovzdušia otravnou látkou a urči cestu úniku.  

Vymenuj, aké sú zásady ochrany a prevencia pred 

infekčnou chorobou.  

 

Ochrana pred účinkami zbraní Kolektívna ochrana pred účinkami následkov 



hromadného ničenia 

 

pri mimoriadnej udalosti 

Získať vedomosti a zručnosti v oblasti 

kolektívnej ochrany. 

Čo rozumieš pod pojmom kolektívna ochrana 

osôb?  

Popíš, čo je evakuácia a ako sa uskutočňuje.  

Uveď, aké spôsoby evakuácie poznáš a aké sú 

povinnosti občanov.  

Charakterizuj jednotlivé typy úkrytov.  

Uveď, čo má obsahovať evakuačná batožina a 

aká je povolená hmotnosť pre tvoj vek.  

Povedz základné zásady správania sa v úkrytoch.  

 

Čiastočná hygienická očista osôb a 

čiastočná dezaktivácia potravín, vody 

a materiálu 

 

Hygienická očista a ochrana potravín a vody  

Poznať zásady ochrany osôb, potravín, vody 

a materiálu 

Povedz, čo rozumieme pod pojmom 

kontaminácia. Uveď, čo znamenajú pojmy 

dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a 

dekontaminácia. Vykonaj hygienickú očistu 

tváre, dýchacích ciest, očí, rúk a vrchného 

oblečenia po prechode prašného územia na 

účelovom cvičení správnym postupom. Popíš, 

akým spôsobom sa vykoná úplná hygienická 

očista a špeciálna očista materiálu po zamorení 

rádioaktívnym prachom a otravnými látkami. 

Popíš, ako chránime vodné zdroje proti 

zamoreniu. Priprav na účelové cvičenie svoje 

potraviny a vodu do dostupných bezpečných 

obalov proti kontaminácii.  

 

Prevencia proti požiarom a činnosť po 

vzniku požiaru. 

Ochrana proti požiarom 

Poznať preventívne opatrenia proti požiarom a 

zásady hasenia vzniknutého začínajúceho 

požiaru. Vymenuj jednoduché hasiace 

prostriedky a aké horľaviny nimi hasíme.  

Vymenuj, aké ručné hasiace prístroje a aké 

horľaviny, ktorými hasíme poznáš.  

Povedz, akým ručným hasiacim prístrojom 

nesmieme hasiť horiace elektrické zariadenie 

pod prúdom.  

Povedz, aké horľaviny sa nesmú nachádzať v 

blízkosti vykurovacích telies.  

Vymenuj, aké tekuté horľaviny poznáš a akými 

prostriedkami ich hasíme.  

Povedz, aké sú zásady manipulácie s otvoreným 

ohňom.  

Uveď, aké základné protipožiarne opatrenia 

poznáš, ktoré dodržujete vo vašej domácnosti. 

Povedz, aké protipožiarne opatrenia musíme 



dodržiavať pri táborení.  

Povedz, čo prikazujú požiarne poplachové 

smernice vo vašej škole.  

Uveď, ako privoláš hasičov k vzniknutému 

požiaru a ako sa vyhlasuje varovný signál 

„Požiarny poplach“. 

 

 

2. Tematický celok: Zdravotná príprava 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Všeobecné zásady prvej pomoci 

 

Všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci 

Poznať základné zásady prístupu k zranenému, 

technickú a zdravotnícku prvú pomoc.  

Vymenuj tie činnosti, ktoré patria do technickej a 

zdravotníckej prvej pomoci.  

Vymenuj dôležité životné funkcie.  

Popíš, ako zistíš, či postihnutý dýcha, je pri 

vedomí a či je krvný obeh funkčný.  

Uveď technickú činnosť záchrancu pri poranení 

elektrickým prúdom a otrave v zadymenom 

priestore. Vymenuj jednotlivé zásady proti 

šokových opatrení. Povedz, ktorým zraneným 

poskytneš pomoc najskôr pri väčšom počte 

zranených osôb.  

Aký je postup privolania odbornej zdravotníckej 

pomoci k zranenému?  

Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich 

život – krvácanie, zastavenie dýchania, 

strata vedomia a šok 

 

Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život 

Poznať druhy krvácania, spôsoby zastavenia a 

obnovenie krvného obehu.  

Porovnaj vonkajšie a vnútorné krvácanie.  

Popíš rozdiel medzi žilovým, tepnovým a 

vlásočnicovým krvácaním.  

Vymenuj tlakové body a uveď ich význam pri 

zastavení krvácania.  

Popíš, ako budeš postupovať pri príznakoch 

vnútorného krvácania.  

Vymenuj spôsoby zastavenia krvácania z 

poranenej tepny.  

Poskytni prvú pomoc zastavenia tepnového 

krvácania pomocou tlakového obväzu pri 

poranení ramennej tepny.  

Povedz, prečo nesmieme podávať tekutiny pri 

vnútornom krvácaní.  

Popíš, ako ošetríš krvácajúcu povrchovú reznú 

ranu.  

Uveď, kedy uskutočňujeme masáž srdca a popíš, 

akým spôsobom sa vykonáva.  

Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zastavení 

dýchania. Povedz, podľa akých príznakov 



zistíme, že postihnutý nedýcha.  

Uveď možné príčiny zastavenia dýchania.  

Popíš, akým spôsobom uvoľníme dýchacie cesty. 

Vykonajte vo dvojici správne umelé dýchanie z 

úst do úst a nepriamu masáž srdca. 

Ak nemáš model, popíš presný postup.  

Uveď počet stlačení hrudníka na jeden vdych 

postihnutému so zastaveným dýchaním a krvným 

obehom.  

Vykonaj na figurantovi správne uloženie do 

stabilizovanej polohy.  

Vedieť zvládnuť situáciu a poskytnúť prvú 

pomoc postihnutému so stratou vedomia, 

podchladení, otravách a popáleninách.  

Uveď, ktoré životné funkcie kontrolujeme u 

postihnutého so stratou vedomia.  

Povedz, čo nám signalizujú modré pery u 

postihnutého so stratou vedomia.  

Popíš, ak postihnutý dýcha, do akej polohy ho 

uložíme.  

Povedz, aké sú možné príčiny straty vedomia.  

Uveď, ako zabezpečíme odbornú pomoc a prevoz 

do nemocnice.  

Popíš prvú pomoc pri podchladení.  

Povedz, čo spôsobuje otravy, ktoré sú 

najčastejšie druhy a ako poskytneme prvú 

pomoc.  

Charakterizuj stupne popálenia a popíš prvú 

pomoc pri obarení. 

Popíš príznaky podchladenia a prehriatia, 

prevenciu a prvú pomoc pri omrzlinách a úpale.  

 

Základné ošetrenie a znehybnenie 

končatín  štandardnými a 

improvizovanými prostriedkami pri 

zlomeninách, vyvrtnutiach 

a vykĺbeninách 

Zásady pri poranení panvy, krčnej 

chrbtice 

 

Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zlomeninách a 

iných poškodeniach končatín a chrbtice.  

Uveď, aká je zásada pri podozrení z poranenia 

chrbtice a krčných stavcov 

Obväzová technika a odsun raneného 

 

Zvládnuť základnú obväzovú techniku a poznať 

princípy transportu.  

Vymenuj štandardné a improvizované 

prostriedky na znehybnenie končatín.  

Znehybni zatvorenú zlomeninu predlaktia na 

figurantovi veľkým závesom pomocou trojrohej 

šatky. Popíš, ako ošetríme otvorenú zlomeninu 

predkolenia.  

Znehybni štandardnými prostriedkami zatvorenú 

zlomeninu predkolenia.  



Popíš Kramerovu a nafukovaciu dlahu, uveď 

spôsob použitia.  

Povedz, do akých polôh uložíme postihnutého s 

poranením brucha a hrudníka.  

Ulož spolužiaka do proti šokovej polohy.  

Vedieť zvládnuť základnú obväzovú techniku a 

poznať princípy transportu.  

Uveď rozdelenie obväzov podľa účelu.  

Zaraď krycie, tlakové, odsávacie, nepriedušné, 

upokojujúce a spevňujúce obväzy k jednotlivým 

poraneniam.  

Popíš a ukáž tri spôsoby použitia trojrohej šatky.  

Použi prakový obväz na ošetrenie nosa a brady.  

Urči na obrázku, ktorý je kruhový, špirálový, 

osmičkový a klasový obväz.  

Ošetri a obviaž simulované poranenie prstu ruky.  

Povedz, pri akom zranení použijeme nepriedušný 

obväz. 

Postup pri poskytovaní prvej pomoci 

pri hromadnom nešťastí, poranení 

elektrickým prúdom, popáleninách, 

úpaloch, podchladení a otravách. 

Uveď aké spôsoby odsunu raneného vzhľadom 

na charakter zranenia poznáš.  

Zhotovte vo dvojici improvizované nosidlá na 

účelovom cvičení.  

Povedz, aké zásady platia pri transporte 

zranených na nosidlách. 

 

 

3. Tematický celok: Pohyb a pobyt v prírode 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Určovanie svetových strán pomocou 

prírodných úkazov, buzoly a určovanie 

azimutov 

 

Pohyb v prírode pomocou mapy a buzoly  

Zvládnuť pohyb a orientáciu v prírode pomocou 

mapy a buzoly.  

Urči svetové strany podľa slnka a hodiniek a 

spresni ich pomocou buzoly. 

Orientácia mapy, čítanie z mapy a 

topografické značky 

 

Určenie vlastného stanovišťa, odhad 

vzdialeností, určenie výškového 

rozdielu a krokovanie 

 

Mierka mapy a zhotovenie situačného a 

topografického náčrtu 

 

Zhotovenie schematického náčrtu a 

pochod podľa azimutov 

 

Turistické značky a chodníky 

 

Zorientuj mapu a urči vlastné stanovište.  

Uveď, aké topografické značky sa nachádzajú v 

blízkosti tvojho stanovišťa na mape.  

Urči z mapy nadmorskú výšku tvojho stanovišťa.  

Urči vzdialenosť do nasledujúceho bodu 

pochodu podľa mierky mapy.  

 

Povedz, aká je dĺžka tvojho kroku a koľko tvojich 

krokov predstavuje 100 m.  

 

Zhotov situačný a topografický náčrt pochodu.  

Zhotov schematický náčrt a pochoduj podľa 

zvolených azimutov s využitím turistických 

značiek a chodníkov. 

 

 Pobyt v prírode a jej ochrana 



Výber miesta pre stanovanie, príprava 

ohniska a jednoduchej stravy 

 

Preventívna ochrana proti blesku a 

prívalu vody 

 

Poznávanie krajiny, pamiatok 

Poznať prírodu, zásady pobytu v nej a vedieť ju 

chrániť.  

Popíš najvhodnejšie miesto na postavenie stanu.  

Uveď, aké sú zásady pre zhotovenie a uhasenie 

ohniska.  

Povedz, aké sú zásady pri odchode z miesta 

táborenia.  

Povedz, prečo nesmieme počas búrky stáť pod 

osamelým stromom alebo na voľnej ploche v 

prírode.  

Povedz, z akého dôvodu musíme zmeniť miesto 

táborenia pri rieke počas výdatného trvalého 

dažďa. 

 

Bezpečnostné opatrenia pri didaktických hrách 

 

Za organizáciu ochrany a bezpečnosti pri uskutočňovaní didaktických hier zodpovedá vedúci 

didaktických hier, ktorý je povinný:  

o zorganizovať označenie priestoru DH, označenie a ohraničenie nebezpečných 

priechodov a miest,  

o označiť miesta imitácie a zaistiť bezpečnosť pri označení jednotlivých situácií,  

o spracovať pokyny pre bezpečnostné opatrenia pri cvičení, 

o kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas cvičenia.  

Za dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas didaktických hier sú zodpovední pedagogickí 

zamestnanci na jednotlivých stanoviskách, ktorí sú povinní:  

o oboznámiť žiakov so stanovenými bezpečnostnými opatreniami,  

o kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných opatrení, najmä počas imitácie a praktickej 

činnosti.  

 

Počas didaktických hier je zakázané:  

o používať nesprávnu či poškodenú techniku a dopravné prostriedky,  

o používať nesprávne a poškodené imitačné prostriedky,   

o používať zápalné a dymové  

o uskutočňovať cvičné výbuchy,  

o dotýkať sa vodičov elektrickej energie a vodivých kovových predmetov, 

o pohybovať sa v nebezpečných miestach,  

o rozkladať oheň v lesných porastoch a na miestach s možnosťou vzniku požiaru,  

o piť vodu z nepreverených vodných zdrojov.  

 

Na zaistenie bezpečnosti sa musia dodržiavať tieto špecifické opatrenia:  

o dodržiavať stanovené bezpečnostné opatrenia pre činnosť v príslušnom objekte),  

o pri činnosti v rámci didaktických hier zabezpečiť jednotlivé miesta proti poškodeniu,  

o zabrániť prípadnému narušeniu inžinierskych sietí, 

o uskutočniť prieskum predpokladaných miest určených pre didaktické hry,  

o priestory činnosti označiť stanovenými značkami. 

 

Pri činnosti v lesných priestoroch:  

o uskutočniť prieskum a označiť nebezpečné a nepriechodné miesta,  



o zaistiť dodržiavanie všetkých protipožiarnych opatrení,  

o zabezpečiť zdravotnícke opatrenia pri možnom úraze, proti uštipnutiu pod.  

 

Bezpečnostné opatrenia pri účelovom cvičení  

 

Za organizáciu ochrany a bezpečnosti pri uskutočňovaní účelového cvičenia zodpovedá vedúci 

účelového cvičenia, ktorý je povinný:  

o organizovať označenie priestoru ÚC a poriadkovú službu v nebezpečných miestach, 

označenie a ohraničenie nebezpečných priechodov a miest,  

o označiť miesta imitácie a zaistiť bezpečnosť pri označení jednotlivých situácií,  

o udržiavať poriadok pri činnosti cvičiacich značkárov,  

o spracovať pokyny pre bezpečnostné opatrenia pri cvičení, 

o kontrolovať osobne a prostredníctvom svojich zástupcov a pomocníkov dodržiavanie 

bezpečnostných opatrení počas účelového cvičenia.  

 

Za dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas účelového cvičenia sú zodpovední triedni 

učitelia alebo poverený pedagogický dozor, ktorí sú povinní:  

o oboznámiť žiakov so stanovenými bezpečnostnými opatreniami,  

o oboznámiť cvičiacich s nebezpečnými miestami a označiť ich,  

o kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných opatrení, najmä počas imitácie a praktickej 

činnosti.  

 

Počas účelového cvičenia je zakázané:  

o prevážať imitačné prostriedky spoločne s osobami,  

o používať nesprávnu či poškodenú techniku a dopravné prostriedky,  

o pohybovať sa a zdržiavať sa v miestach presunov a činnosti techniky,  

o rozmiestňovať značkárov v miestach nebezpečnej imitácie,  

o používať zápalné a dymové prostriedky  v blízkosti obydlia a komunikácií,  

o uskutočňovať cvičné výbuchy, 

o vykonávať činnosť v zadymených priestoroch, 

o dotýkať sa vodičov elektrickej energie a vodivých kovových predmetov, 

o pohybovať sa v nebezpečných miestach,  

o rozkladať oheň v lesných porastoch a na miestach s možnosťou vzniku požiaru,  

o piť vodu z nepreverených vodných zdrojov.  

 

Na zaistenie bezpečnosti sa musia dodržiavať tieto špecifické opatrenia:  

a) dodržiavať stanovené bezpečnostné opatrenia pre činnosť v príslušnom objekte 

(mieste), 

b) pri činnosti v rámci účelového cvičenia zabezpečiť jednotlivé miesta proti poškodeniu,  

c) zabrániť prípadnému narušeniu inžinierskych sietí a technologických zariadení 

výrobného procesu, 

d) uskutočniť prieskum predpokladaných miest účelového cvičenia,  

e) priestory činnosti označiť stanovenými značkami (tabuľkami). 

 

Pri činnosti v lesných priestoroch:  

a) uskutočniť prieskum a označiť nebezpečné a nepriechodné miesta,  

b) zaistiť dodržiavanie všetkých protipožiarnych opatrení,  

c) zabezpečiť zdravotnícke opatrenia pri možnom úraze, proti uštipnutiu otravám a pod.  

 

Učebné zdroje 



Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú: encyklopédie, odborná literatúra, 

časopisy, obrázkový materiál, nástenné obrazy, odborné publikácie k daným témam, webové stránky, 

materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR) 
 

Úvod 

Osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom 

základy pre plnohodnotný a zodpovedný život.  Rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí 

žiakov v triede. 

Podporuje u žiakov osobnostnú integritu, duševnú pohodu a rozvíja priateľské medziľudské 

vzťahy v triednom kolektíve. 

 

Cieľ 

Cieľom je poznať/rozvíjať/naučiť/pomáhať/pestovať/podporovať: 

 vlastnú osobnosť žiaka (vlastnosti, postoje, hodnoty, temperament..), 

 u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s 

tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, 

 žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, 

 pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, 

 kvalitné medziľudské vzťahy, 

 sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, 

 svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu 

šikanovania, agresivity, užívania návykových látok), 

 rozvíjanie komunikačných a argumentačných zručností, schopnosť viesť dialóg, 

 sebaovládanie a zodpovednosť za svoje konanie, 

 rešpekt a úctu k iným ľuďom, 

 prijatie iných, empatia. 

 

Metódy a formy realizácie:  
Uskutočňujú sa v priestore školy: 

 priamo vo vyučovacom procese (na klasickej vyučovacej hodine) v jednotlivých 

(doporučených) predmetoch pri súvisiacej vzdelávacej téme, 

 témy realizujeme praktický, prostredníctvom modelových situácií, 

 pomocou diskusií, hier, a iných interaktívnych metód, 

 dôležitá je forma  jednotlivých kurzov. 

 

Číslo 

témy 
Téma (obsah, cieľ) 

Určené 

pre  

1. Poznať sám seba. Sebareflexia žiaka (vlastnosti, postoje, hodnoty, 

temperament..). 

P
N

S
 

2. Sebapoznanie, sebaúcta, sebadôvera žiaka a s tým spojené prevzatie 

zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. 

3. Uplatňovanie práva žiakov , ale aj rešpektovať názory, potreby a práva 

ostatných. 

4. Podporovať svojim obsahom prevenciu sociálno-patologických javov 

v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). 

5. Rozvíjanie komunikačných a argumentačných zručností, schopnosť viesť 

dialóg. 

6. Rešpekt a úcta k iným ľuďom, prijatie iných, empatia. 



Číslo 

témy 
Téma (obsah, cieľ) 

Určené 

pre  

7. Asertivita a asertívne správanie (odolávanie manipulácii). 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TPPZ) 
 

Úvod  
Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov - 

komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať 

sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v 

skupine, vytvoriť nejaký produkt. 

 

Cieľ 

Cieľom je naučiť sa/vedieť/prezentovať/rozvíjať/využívať: 

 prostredníctvom vlastnej organizácie práce riadiť seba a tím, 

  vypracovať harmonogram svojej práce - vytvorenie plánu prezentácie, plánovanie 

a realizácia základného výskumu, schopnosť určiť svoje silné stránky a  ich využívanie 

pri vhodnom výbere témy, aplikovanie vhodnej formálnej  štruktúry na prezentáciu 

výsledkov svojho výskumu, 

 schopnosť získavať potrebné informácie a rôzne typy informácií,  spracovať ich- 

zhromažďovať, triediť a selektovať,  

  hľadať problémy, ktoré treba riešiť a správne ich pomenovať, popísať problém, podstatu 

javu,  utvoriť hypotézu, overiť ju, 

 prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných 

technológií, 

 schopnosť zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt,  

 schopnosť zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznať ich funkciu, formálnu 

úpravu a jej  aplikovanie, 

 nástroje IKT,  

 kultivovane prezentovať svoje produkty, názory. 

 

Metódy a formy realizácie:  
Uskutočňuje sa: 

 v objekte školy – v triedach,  v učebni s IKT vybavením (počítače, dataprojektor, 

televízor) , 

 priamo vo vyučovacom procese vo všetkých vyučovacích  predmetoch, 

 na hodinách informatickej výchovy a informatiky pre zdokonalenie počítačovej 

gramotnosti, 

 v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy. 

Číslo 

témy 
Téma (obsah, cieľ) 

Určené 

pre  

1. Riadenie seba a tímu. 

P
N

S
 

2. 

Harmonogram práce  - plán a realizácia výskumu, využitie svojich silných 

stránok pri výbere témy a aplikácia vhodnej formálnej  štruktúry na 

prezentáciu výsledkov. 

3. Získavanie a spracovávanie informácií. 

4. Problém a jeho riešenie. 

5. Prezentácia práce.  

6. Nástroje IKT a ich využitie pre prezentovanie. 

 



Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (RVTĽK) 

 
Úvod 

Vytvára predpoklady u žiakov  na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse k tradičnému 

ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov. 

 

Cieľ 

Cieľom je vytvárať/poznávať/využívať/objavovať/spoznávať/tvoriť/skúmať: 

 vytvárať predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, 

staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, 

  históriu a kultúru vlastnej obce, mesta, 

 funkčne využívať historické regionálne ukážky – môj rodný kraj, škola a jej okolie, 

obec, história, povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, 

 objavovať Slovensko – spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska, 

 cestovať po Slovensku – oboznámiť sa s časťami Slovenska formou výletu, 

 spoznávať zvyky a tradície, 

 pripomínať si našich predkov, rodostrom rodiny, tradičné jedlá, stretnutie s pamätníkmi, 

 vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska, 

 spoznávať tradičné ľudové remeslá, ľudovoumelecké výrobky regiónu, tradičné jedlá, 

 spoznávať staviteľské pamiatky v regióne, obci, 

 tvoriť zbierky ľudovej hudobnej kultúru, jej prezentácia, 

 skúmať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií. 

 

Metódy a formy realizácie 

 

Uskutočňuje sa : 

 priamo vo vyučovacom procese v jednotlivých   predmetoch pri súvisiacej 

vzdelávacej téme, 

 formou blokového, projektového vyučovania, 

 v záujmových útvaroch, voľnočasových aktivitách, 

 ako súčasť exkurzií, výletov, besiedok. 

 
Číslo 

témy 

Téma (obsah, cieľ) Určené 

pre 

Môj rodný kraj 

P
N

S
 

1. Moja  rodina, obec, mesto, v ktorom žijem 

2. Škola, okolie školy 

3. 
Kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta, regionálne múzeá, 

prírodovedné múzeá, galérie, skanzeny 

4. 
Prírodné krásy regiónu, náučné chodníky v regióne, chránené rastliny 

a živočíchy na území regiónu 

5. 
Tradičné regionálne zvyky , obyčaje, tradičné produkty a zamestnania v 

regióne 

6. 
Významné  osobnosti regiónu, rozprávky, príbehy, legendy spojené 

s históriou obce, mesta 

7. Miestne a regionálne jazyky 

Objavujeme Slovensko 

8. 
Spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr iných 

regiónov Slovenska v oblasti ľudových tradícií 



Číslo 

témy 

Téma (obsah, cieľ) Určené 

pre 

9. 
Spoznávanie  základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na 

Slovensku 

10. Výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska 

11. Chránené územia na Slovensku, flóra a fauna 

12. 
Ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, ľudovoumelecké 

remeslá z regiónov Slovenska 

P
N

S
V

 

13. 
Geografické zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty, 

jaskyne a i. 

14. Významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska 

Tradičná ľudová kultúra 
15. Tradičná hmotná kultúra – staviteľstvo, remeslá, odev, výtvarné umenie 

16. 

Tradičná nehmotná kultúra – ľudová slovesnosť, interpretačné umenie, 

zvyky, rituály, tradície spojené s náboženskými sviatkami, zvyky 

a obyčaje spojené s prírodou , folklórne tradície 

 

 


