OBSAH VZDELÁVANIA
PRE 1. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO
POSTIHNUTIA

SLOVENSKÝ JAZYK A
LITERATÚRA
PRE 1. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO
POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom
procese žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia jedným z
kľúčových.
Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej forme u
žiakov cielene budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich
výmenu v sociálnom kontakte, čo má výrazný podiel na celkovej socializácii
dieťaťa. Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek
čítanie a literárna výchova, písanie a sloh.
Čítanie a literárna výchova
Požiadavky v súvislosti s nácvikom techniky čítania, čítania s porozumením,
reprodukcie obsahu textu u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia
nie je možné zovšeobecniť. Nie je teda možné ani vyžadovať detailné
dodržiavanie obsahu vzdelávania určeného pre jednotlivé ročníky. Je potrebné
počítať s tým, že jednotliví žiaci môžu prejaviť taký záujem o čítanie, že
pomerne ľahko zvládnu jeho techniku a iní, napriek priaznivejšej mentálnej
kapacite, nebudú postupovať očakávaným tempom. V takých prípadoch
učiteľ hľadá iný spôsob práce so žiakom, pričom však dosahovanie iných
cieľov, vrátane obsahu učiva, dokáže patrične odôvodniť.
Nie je záväzné učiť žiaka všetky tvary písmen veľkej a malej, tlačenej a písanej
abecedy, pripúšťa sa nácvik čítania aj zápisu iba tvarov písmen veľkej tlačenej
abecedy, treba však pamätať na neskorší obmedzený výber textov na čítanie –
(malé tlačené písmená). V prípade, že žiak je schopný pracovať s viacerými
tvarmi písma, možno mu pri preberaní každého písmena pridať aj tvar malého
tlačeného, veľkého písaného a malého písaného písmena.
Pri výučbe čítania sa môže stať, že úroveň techniky čítania u žiaka presiahne
úroveň jeho intelektuálneho a rečového vývinu a nebude v súlade s úrovňou
chápania čítaného textu. Okrem textov na čítanie je preto potrebné takmer vždy
využívať aj ilustrácie znázorňujúce kľúčové slová (osoba, zviera, vec, jav,
činnosť, farby, výraz tváre a pod.) alebo skutočné predmety, resp. predvádzanie
činností. Pri nácviku pozornosti žiaka a tých zručností, ktoré predchádzajú
učeniu čítať, ale aj pri samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme ho
upútali témami jemu blízkymi, ktorých použitie môžu slúžiť ako motivácia,
resp. odmena.

1.ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 80 hodín ročne
-Čítanie a literárna výchova 2 hodiny týždenne, 80 hodín ročne
CIELE
− Vedieť sa sústrediť na usmernený výkon spojený s miestom a časom určeným
pre predmet čítanie,
− vedieť ukladať plošné predmety/kartičky s obrázkami do radu zľava doprava,
− vedieť ukázať prstom na učiteľom pomenovaný objekt na stole/na obrázku,
− vedieť rozlíšiť obrázky na základe učiteľom určených znakov,
− vedieť udržať pozornosť pri manipulácii s obrázkami pri plnení úlohy,
- cvičiť ukladanie plošných predmetov /kartičiek s obrázkami do radu zľava
doprava,
- cvičiť udržanie pozornosti pri manipulácii s obrázkami, pri plnení úloh,
- cvičiť rozlišovanie obrázkov na základe učiteľom určených znakov.
OBSAH
Oboznámenie žiakov s leporelami a knihami – príprava na čítanie.
Zameranie pozornosti na určený objekt, obrázok, nákres, pomenovávanie
predmetov, javov, činností, obrázkov, ...
Porovnávanie predmetov, obrázkov a pomenovávanie ich vlastností vo vzťahu k
veľkosti, tvaru, farbe,
Chápanie a vyjadrenie polohy predmetu – hore, dolu, vyššie, nižšie, vľavo,
vpravo, na kraji, v prostriedku, na konci, pred, za, nad, pod. ... .
Určovanie (vyhľadávanie) tvarovo (farebne) rovnakých jednotlivých obrazcov
spomedzi navzájom podobných usporiadaných v radoch, nácvik postupovania
zľava doprava,. vyhľadávanie tvarovo (farebne) odlišných jednotlivých
obrazcov usporiadaných v radoch (zľava doprava), cvičenie rozlišovacej
schopnosti na skupinách obrazcov.
Hláska a písmeno a, A, i, I vo funkcii medzi obrázkami.
Sluchová diferenciácia slov s využitím riekaniek a vyčítaniek.

PROCES

Tempo práce je potrebné zvoliť podľa schopností žiaka, pričom je možné, že na
konci školského roku žiak nebude mať zvládnuté celé učivo slovenského jazyka
určeného pre prvý ročník, čo nie je dôvod na to, aby ročník opakovalo; v
ďalšom ročníku učivo doberie a až potom prejde na učivo ďalšieho ročníka.

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH
SCHOPNOSTÍ
PRE 1.ROČNÍK
PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností, ktorý sa prelína
každým ročníkom a predmetom výchov a vzdelávania žiakov so stredným
stupňom mentálneho postihnutia je rozširovanie funkčnej komunikácie v
kategóriách
− žiadanie osobných potrieb,
− reakcie na správanie iných ľudí,
− komentovanie,
− žiadanie informácií,
− vyjadrovanie pocitov,
− vyjadrovanie prosociálnych postojov.

1.ROČNÍK
3 hodiny týždenne, 120 hodín ročne
CIELE
− Rozvíjať schopnosti dieťaťa komunikovať jednoduchou verbálnou formou,
− rozvíjať neverbálne modality vrátane očného kontaktu ku komunikácii,
− spontánne vyjadrovať základné potreby,
− rozvíjať schopnosti výberu,
− rozvíjať symbolickú reprezentáciu,
− rozvíjať schopnosti často používané pri hraní hier,
− rozvíjať zručnosti sociálnych interakcií,
− podporovať samostatnosť v oblasti sebaobsluhy,
− učiť jednoduché domáce zručnosti.

OBSAH
Neustále podporovanie a rozvíjanie naučenej verbálnej expresie, v zmysle
vyjadrovania bežných žiadostí dieťaťa (využívať vizualizáciu ako
augmentatívnu komunikáciu). V rámci každej komunikačnej situácie neprestajné
vyžadovanie používania očného kontaktu so súčasnou verbalizáciou.
Spontánne vyjadrovanie potreby uhasenia smädu a hladu a hygienických potrieb
dieťaťom. Rozvíjanie existujúcich schopností vyjadrovania výberu, voľby,
(požívanie vizuálnej formy komunikácie v zmysle augmentatívnej), rozširovanie
príp. posúvanie komunikačných prostriedkov na vyššiu úroveň.
Priraďovanie obrázkov rôznych ľudí, ktorí robia to isté, triedenie podľa
pojmových kategórií.
Priraďovanie množstva: priraďovanie kariet so zobrazeným rovnakým počtom
prvkov,. Spolupráca so spolužiakom, s minimálnou pomocou učiteľa.

Aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických návykov, pri obliekaní a
vyzliekaní, pri stravovaní. Vytváranie základných domácich zručností (zametať,
vysypať smetný kôš, umyť tanier, poutierať stôl, vyžmýkať handru a pod.).

ROZVÍJANIE
GRAFOMOTORICKÝCH
ZRUČNOSTÍ
PRE 1. ROČNÍK

PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERSITIKA PREDMETU
Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa
na rozvíjaní a upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie
vyučovacie predmety ako napr. výtvarná výchova, hudobná výchova.
Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a
písania okrem písacích nástrojov (hrubé voskové farby, kriedy, pastelky,
ceruzky, neskôr pero), kartičiek s písmenami a obrázkami, je vhodné využívať
reliéfne makety jednoduchých geometrických a iných tvarov na obkresľovanie a
výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými obrázkami, ktoré sa
vložia do fólie, na ktorú žiak zmazateľnou fixkou môže dopĺňať vynechané
písmená, slová... Takúto pomôcku možno využiť opakovane pre toho istého
žiaka alebo postupne pre viacerých žiakov.
Plnenie vyučovacích cieľov a využívanie foriem a prostriedkov týchto dvoch
zložiek od 5. ročníka úzko súvisí s rozvíjaním grafomotorických zručností a
písaniam, a preto je vhodné túto zručnosť u žiakov rozvíjať v priamej
nadväznosti na stanovený obsah a ciele gramatika a slohu.

1.ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 80 hodín ročne
CIELE
− Nadobudnúť prvé skúsenosti s používaním písacieho nástroja a vedením jeho
stopy,
- rozvíjať jemnú motoriku,
- nacvičiť správny úchop písacieho prostriedku,
− zvládnuť prípravné cviky na písanie.

OBSAH
Používanie oboch rúk pri cvičení jemnej aj hrubej motoriky.
Uchopovanie písacieho nástroja (farbičky, ceruzky) dlaňou.
Uchopovanie písacieho nástroja (farbičky, ceruzky) prstami.
Vedenie žiaka k správnej pozícii tela pri písaní.
Zanechávanie farebnej stopy na podložke/papieri voľným čmáraním.
Čmáranie dominantnou rukou – kruhové čmáranie, čmáranie vertikálnym
smerom.
Obkresľovanie makiet s geometrickými tvarmi.
Horné a dolné oblúky.

Vodorovné čiary zľava doprava. Zvislé a šikmé čiary (oboma smermi: zhora
nadol a naopak).
Obkresľovanie veľkých tvarov písmen – samohlások A, I , ak sa s nimi žiak
oboznamuje na čítaní.
Vyfarbovanie ohraničeného priestoru.
Rozvoj jemnej motoriky prostredníctvom PC.
Didaktické hry zamerané na rozvoj správneho držania písacieho prostriedku.
Upevnenie a opakovanie prebraného učiva.

VECNÉ UČENIE

PRE 1. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a
spoločnosti, a to na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života
rastlín, zvierat a ľudí.
Žiaci sa oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať
vzťahy medzi nimi a vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním,
kresbou, alebo akýmkoľvek spôsobom prijateľným pre žiakov s mentálnym
postihnutím
Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej
a neživej prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú
chápať zákonitosti zmien v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú
predstavu o tom, ako prírodné zmeny ovplyvňujú činnosti ľudí. V učive
usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú prírodné javy primerané
ich chápaniu a pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené s činnosťou
ľudí a s ich životom.
Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho
najbližším okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa zo
základnými pravidlami bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov.

Žiaci sa systematicky pripravujú na aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú
si základné návyky nevyhnutné na ochranu zdravia.
Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné, individuálne pre každého žiaka,
citlivo zvážiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a
pomôcok, vhodnú formu motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na
vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na jednoduchšie kroky, formu a mieru
pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym množstvom stimulov.

1. ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 80 hodín ročne
CIELE
− Poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť
manipuláciou s predmetmi, slovne, kresbou, pohybom,
− spoznávať a pomenovať predmety a činnosti, s ktorými sa žiaci stretávajú
v triede a v škole,
− vedieť sa orientovať v triede,
− poznať mená ročných období,
− poznať mená dní v týždni,
− uvedomovať si premenlivosť počasia,
− poznať niektoré rastliny a zvieratá miestnej oblasti,
− vedieť šetrne zaobchádzať s pomôckami, nepoškodzovať zariadenie triedy,
− osvojiť si základné pravidlá správnej životosprávy a kultúrneho správania.
OBSAH

Trieda, škola a okolie školy
Pomôcky a zariadenie triedy.
Školské potreby a hračky.
Poznanie svojho mena, priezviska, meno svojho učiteľa a mená spolužiakov.
Rozlíšenie vyučovacej hodiny a prestávky.
Základné návyky slušného správania – pozdravenie, poprosenie, poďakovanie.
Poznávanie najbližšieho okolia školy.
Orientácia v čase
Porozumenie časovým údajom a vzťahom: deň–noc, ráno–večer, dnes–zajtra,
teraz–potom, určenie dní v týždni.
Príroda
Pozorovanie zmien v prírode a počasia.
Pomenovanie ročných období s použitím obrázkov: jar, leto, jeseň, zima.
Osvojovanie základných pojmov umožňujúcich poznať sledované predmety a
javy: teplo,
zima, slnko, vietor, dážď, sneh, mráz,
Zvieratá v prírode
Domáce zvieratá: pes, mačka, krava, koza, prasa, sliepka, hus, zajac, kôň.
Voľne žijúce zvieratá: myš, jež, medveď, líška,
Vtáky a hmyz: drozd, lastovička, motýľ, včela, mucha, lienka, sýkorka.
Rastliny v prírode
Kvety: ruža, tulipán a iné.
Stromy: hruška, jabloň, slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa, ich plody.
Kríky: maliny, ríbezle.
Starostlivosť o zdravie
Vnímanie a poznávanie jednotlivých častí ľudského tela: hlava, krk, ruky, nohy.
Zdravie, choroba, lieky, lekár.
Základné hygienické návyky, význam pre zdravie.
Význam zdravej výživy pre zdravie.
Obliekanie sa podľa ročného obdobia a teploty prostredia.
Bezpečnosť cestnej premávky
Chôdza po chodníku.
Prechádzanie cez cestu, prechod pre chodcov, semafory.
Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní.
Obchod

Rozoznávanie obchodov podľa zamerania, poznávanie nápisov na obchode –
globálnou metódou.
Poznávanie rozličného tovaru, najmä potravín: ovocia, zeleniny.
Poznávanie mincí.
Zameranie sa na správanie v obchode.
Domov a rodina
Rodičia, súrodenci – ich mená.
Vzťahy medzi členmi rodiny.
Pomenovanie časti bytu: kuchyňa, izba, kúpeľňa, WC a iné.

MATEMATIKA
PRE 1. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Žiak získava prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti,
zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a
možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene
aplikovať.
Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania
orientovaný na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného prístupu
pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj
celej osobnosti žiaka.

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne
vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje
individuálnym schopnostiam žiaka. Dôležitý je výber vhodných metód, foriem,
didaktických prostriedkov a pomôcok a vhodné učebné prostredie.
Učivo musí byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného
žiaka najprijateľnejšie. Nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie
množstvo učiva, ale aby osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v
praktickom živote.

1.ROČNÍK
2 hodiny týždenne, 80 hodín ročne
CIELE
− Rozvíjať schopnosť triediť a priraďovať činnosti každodenného života,
predmety, vlastnosti, stavy a pod., podľa určitých kritérií, ako predpokladu
rozvíjania základných matematických zručností a návykov,
− utvárať prvotné predstavy o čísle,

− zoznámiť sa so základnými matematickými pojmami,
− osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 2,
− osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 2,
− osvojiť si základné geometrické predstavy.

OBSAH
Porovnávanie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar.
Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov.
Vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto, malý – veľký, krátky – dlhý.
Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec. Vlastnosti: okrúhly
a hranatý, vzťahy: dopredu – dozadu, hore – dole.
Číslo 1. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.
Priraďovanie predmetov k číslu 1. Čítanie a písanie číslice 1.
Znázorňovanie čísla 1.
Číslo 2. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov.
Priraďovanie predmetov k číslu 2. Čítanie a písanie číslice 2.
Znázorňovanie čísla 2.
Porovnávanie čísel 1, 2. Rozklad čísla 2.
Vzťahy väčší, menší, rovná sa. znázorňovanie nerovnosti a rovnosti pomocou
tvorenia dvojíc.
Znaky >, <, =. nerovnosti 1 < 2, 2 > 1, rovnosti 1 = 1, 2 = 2.
Sčitovanie v obore do 2. Znak + (plus). Zápis príkladov sčitovania.
Znázorňovanie príkladov sčitovania.
Odčítavanie v obore do 2. Znak – (mínus). Zápis príkladov odčítavania.

PRACOVNÉ VYUČOVANIE
PRE 1. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov
s mentálnym postihnutím z hľadiska úspešného sociálneho začlenenia sa do
spoločnosti, vytvárania sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa,

individuálneho rozvoja jeho osobnosti a z hľadiska vytvárania vzťahov k
okolitému životu.
Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných
a hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov,
motorických a pracovných zručností a návykov. Osvojovanie si rôznych
pracovných zručností vo vyšších ročníkoch je dôležitým činiteľom
predprofesionálnej prípravy.
Pracovné vyučovanie prispieva k uspokojovaniu osobných potrieb žiaka, k
rozvoju jeho schopností, možností a zručností. V kooperácii s ostatnými
predmetmi prispieva k rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva jeho život
zmysluplnejším a nezávislejším.
Obsah predmetu sa realizuje v čo najväčšej miere v prirodzených podmienkach,
v situáciách, v ktorých bude žiak danú činnosť v reálnom živote vykonávať.
Obsah pracovného vyučovania je členený na jednotlivé zložky.
Sebaobslužné činnosti – žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu
tela a zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania.
Práce v domácnosti – žiaci si osvojujú základné pracovných návyky v
domácnosti, zručností potrebné pri domácich prácach a udržiavanie poriadku.
Súčasťou tejto zložky je aj šitie. Žiaci nadobúdajú zručnosti v základných
technikách šitia a ručných prác. Súčasťou zložky sú aj práce v kuchyni. Žiaci si
osvojujú základné znalosti o potravinách, a ako udržiavať poriadok a hygienu v
kuchyni. Vo vyšších ročníkoch nadobúdajú žiaci zručnosti pri príprave
jednoduchých nápojov a jedál.
Práce v dielni – žiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály,
spoznávajú ich v praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a
vytvárajú jednoduché výrobky.
Aktivity sú zamerané na práce s drobným materiálom a papierom, montážne
a demontážne práce. Vo vyšších ročníkoch je súčasťou tejto zložky aj práca s
drevom.
Pestovateľské práce – žiaci sa učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny,
nadobúdajú základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové
rastliny.
Vzhľadom na to, že nie každá škola má školský pozemok, odporúčame práce na
školskom pozemku nahradiť inou činnosťou, podľa podmienok školy.

1.ROČNÍK
5 hodín týždenne, 200 hodín ročne

CIELE
– Utvárať základné hygienické návyky a sebaobslužné zručnosti,
– utvárať základné návyky pri stravovaní,
– rozvíjať jemno-motorické zručnosti,
– adekvátne používať predmety,
– utvárať základné pracovné zručnosti,
– rozlišovať rôzne materiály,
- rozvíjať a upevňovať základné hygienické návyky a sebaobslužné zručnosti,
- rozvíjať kladný vzťah k práci,
- cvičiť základné pracovné zručnosti.
OBSAH
Sebaobslužné činnosti
Osobná hygiena – nácvik potrebných činností a postupov.
Používanie hygienických potrieb.
Osvojenie si hygienických návykov s pomocou.
Používanie WC, splachovanie, používanie toaletného papiera a vreckovky.
Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou.
Obúvanie a vyzúvanie s pomocou.
Zapnutie a rozopnutie veľkého gombíka s pomocou.
Používanie zipsu, patentiek s pomocou.
Navliekanie šnúrky do topánky, viazanie uzla.
Osvojenie si základných stravovacích návykov.
Spoznať potreby pre stravovanie, spoznať vlastné a používať ich.
Používanie lyžice pri jedle.
Práce v domácnosti
Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou.
Odkladanie odevu a obuvi s pomocou.
Utieranie prachu s pomocou.
Vynášanie odpadkov s pomocou.
Vedieť vymeniť uterák.
Otváranie a zatváranie dverí, zásuviek, okien.
Zapínanie a vypínanie osvetlenia.
Púšťanie vody – páková batéria, kohútik.
Primerané používanie rôznych predmetov a hračiek.
Oboznámenie sa so zariadením kuchyne.
Rozlíšenie potravín od ostatných predmetov s pomocou. Rozlíšenie potravín,
ktoré patria do chladničky s pomocou.
Základy jednoduchého prestierania k stolovaniu.
Odkladanie špinavého riadu zo stola. Základy bezpečnosti v kuchyni.
Práce v dielni

Práce s drobným materiálom
- Oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína,
prírodniny a iné.
- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa farby, veľkosti a
tvaru.
- Manipulovanie s predmetmi: dvíhanie, prenášanie, prekladanie, vkladanie,
vyberanie, navliekanie, lepenie, presýpanie.
- Namotávanie a splietanie vlny a špagátov rôznej hrúbky.
- Strihanie papiera, textilu, vlny, špagátov.
- Viazanie uzlov.
Práce s papierom
- Trhanie, krčenie a lepenie papiera, spoznávanie základných vlastností papiera.
- Obkresľovanie, vytrhávanie, lepenie a vyfarbovanie šablóny z papiera.
- Nalepovanie samolepiek.
Montážne a demontážne práce
- Navliekanie drobných predmetov a prírodnín: korále, šípky, vhodné cestoviny
a iné.
- Manipulovanie s kockami: ukladanie kociek na seba, vedľa seba.
- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie predmetov a hračiek.
- Práce so stavebnicami: mozaika, domino a iné.
- Skladanie jednoduchého puzzle.
Pestovateľské práce
Polievanie izbových kvetov, záhonov a rastlín na pozemku s pomocou.
Oboznámiť sa so sadením, klíčením a rastom rastlín.
Práca so záhradným náradím: hrable.
Zbieranie plodov z listnatých a ihličnatých stromov.
Opakovanie prebraného učiva
Praktické cvičenia sebaobslužných činností.
Didaktické hry zamerané na rozvoj pracovných zručností.
PROCES
Žiaci si zvyšujú samostatnosť pri hygienických a stravovacích návykoch, pri
sebaobslužných zručnostiach.
Všetky pracovné činnosti, ktoré si žiaci osvojujú sa snažíme nacvičovať
v prirodzených podmienkach, v ktorých ich žiak bude vedieť v praktickom
živote vykonávať. Čiastkovú úlohu nacvičovanej činnosti, ktorú žiak nezvláda,
možno preniesť do pracovnej úlohy uloženej v škatuli, aby si ju žiak mohol
osvojiť častejším precvičovaním.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
PRE 1. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISRIKA PREDMETU
Vo vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím má nezastupiteľné miesto aj
predmet výtvarná výchova. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s mentálnym
postihnutím rozvíjať grafomotorické zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na
základe rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú aj komunikačné schopnosti,
expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna forma komunikácie.
Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s
mentálnym postihnutím vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej
výchovy ako vyučovacieho predmetu a zo všeobecne stanovených cieľov
vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím
– rozvoj jemnej a hrubej motoriky,
– rozvoj koordinovaného pohybu rúk,
– rozvoj senzomotorickej koordinácie,
– rozvoj laterality,
– rozvoj priestorovej orientácie,
– rozvoj koordinácie oko – ruka,
– rozvoj pozornosti,
– rozvoj priestorovej pamäti,
– rozvoj vnímania,
– rozvoj kreativity a improvizácie,
– spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania.
Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú
s cieľmi a činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi
slovenský jazyk, hudobná výchova, telesná výchova a pracovné vyučovanie.

1.ROČNÍK
1 hodina týždenne, 40 hodín ročne
CIELE
− Rozvíjať koordinovaný pohyb rúk,
− rozvíjať koordináciu oko – ruka,
− rozvíjať senzomotorickú koordináciu,
− rozvíjať percepciu,
− rozvíjať zmyslové vnímanie.

OBSAH
Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel)
- Kresba kruhov, špirály, vlnovky.
- Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov: strom, ker, lopta, klbko.
- Napodobňovanie jednoduchých tvarov.
- Maľovanky – vyfarbovanie.
Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby)
- Liatie, kvapkanie, odtláčanie farby.
- Hra s farbou: dotváranie farebných škvŕn drievkom, prstami.
Modelovanie (plastelína, modurit)
- Manipulácia s modelovacími materiálmi – miesenie modelovacej hmoty
jednou a oboma rukami, šúľanie, stláčanie, vaľkanie, vytváranie tvarov
jednoduchých predmetov: guľôčka, had, ovocie.
- Používanie štipcov – vyštipnúť malé kúsky z plastelíny.

PROCES
Žiaci majú možnosť pracovať aj v iných polohách ako sediačky, napr.
postojačky, podľa formátu papiera. Pracujú aj na veľkej ploche, na tabuli, na
baliacom papieri, v piesku. Od veľkých formátov prechádzajú k menším,
striedajú ich podľa účelu.

HUDOBNÁ VÝCHOVA
PRE 1. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet hudobná výchova ako jeden z výchovných predmetov je
neoddeliteľnou súčasťou výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov
vnímať a prežívať krásu nielen v hudbe, ale aj v iných druhoch umenia. Ciele
hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy sú podmienené špecifickosťou
úloh školy, spoločnými a individuálnymi problémami rozvoja osobnosti žiakov,
bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby a možnosťami jej
psychoterapeutického pôsobenia.
Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti
žiakov spevom, hrou na jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby,
pohybovým prejavom vychádzajúcim z hudby. Pritom treba rešpektovať ich
postihnutie, hudobné schopnosti a zručnosti.
Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich
každodenného života. Orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch,
citlivo ich vedie k tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu.
Výchovno-vzdelávacie úlohy hudobnej výchovy plnia žiaci v príťažlivo
motivovaných hudobných činnostiach – speváckych, inštrumentálnych,
pohybových a posluchových.
Piesne sa učia spievať kultivovaným hlasom, intonačne a rytmicky správne.
Osvojujú si základné poznatky o hudobných nástrojoch, rozlišujú ich podľa
zvuku. Aktívne sa oboznamujú s Orffovým inštrumentárom, prípadne s ďalšími
hudobnými nástrojmi.
Skladby na počúvanie sú vyberané tak, aby boli primerané pre žiakov z
hudobnej i obsahovej stránky, aby nadväzovali na poznatky z ostatných zložiek
hudobnej výchovy a prispievali
k utváraniu kladného vzťahu k hudbe. V priebehu školského roka sa žiaci
oboznámia najmenej so siedmimi skladbami na počúvanie.
Pri počúvaní skladieb orientovať žiaka aj v súčasnej tvorbe, populárnej tvorbe,
ale aj v regionálnej ľudovej tvorbe. Podporovať spontánnu detskú kreativitu,
rozvíjať emocionalitu, rozvíjať prepojenie pohybovej, hudobnej a slovesnej
kultúry. Chápať hudobnú výchovu ako psychoterapeutický prostriedok hudobnej

relaxácie, cieľavedome zameraný na psychickú a somatickú aktivizáciu
osobnosti a jej uvoľnenie.
Pohybové vyjadrenie hudby vychádza zo spontánneho prejavu detí, vedie ku
kultivovanému pohybu zladenému s hudbou, rytmom a obsahom skladieb.
Hudobná výchova prispieva aj k formovaniu psychických procesov a vlastností
žiakov.
Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje sluchové
vnímanie a obohacuje citový život žiakov.

1.ROČNÍK
1 hodina týždenne, 40 hodín ročne
CIELE
– Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú
diferenciáciu, senzomotorické schopnosti,
– nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudby,
– selektovať medzi ľudskou rečou a inými zvukmi.
OBSAH
Počúvanie širšieho repertoáru reprodukovanej hudby (CD, kazete a pod.).
Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária a jednoduchých
zvukov vyludzovaných bežnými predmetmi prostredia (šuchotanie papiera,
štrnganie kľúčmi, prelievanie tekutiny v zatvorenej fľaši atď.) – najprv s
vizuálne vnímaných zdrojom zvuku, potom bez vizuálne vnímaného zdroja
zvuku.
Určovanie zdroja zvuku.
Motivácia dieťaťa k vyludzovaniu zvukov na jednoduchých hudobných
nástrojoch.
Určovanie vlastností vnímaných zvukov – dĺžky, intenzity (dlhý tón/zvuk –
krátky, hlasný – tichý, hudba – ticho, hudba/ľudský hlas – reč).

TELESNÁ VÝCHOVA
PRE 1. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM
MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Ciele a obsah predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie
optimálneho telesného a pohybového rozvoja žiakov s mentálnym postihnutím,
vypestovanie pozitívneho vzťahu k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich
možností a schopností.
S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti,
nakoľko pri pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj psychických funkcií –
na vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení motorickej a
senzomotorickej vývinovej úrovne žiaka sa treba zamerať na utváranie
účelových pohybových zručností, kompenzáciu motorických nedostatkov,
elimináciu nevhodných motorických prejavov a pohybových stereotypií a tiež na
rozvoj komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom – okrem rozvoja
motoriky a pohybových schopností – aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne
funkcie.
Ciele telesnej výchovy žiakov s mentálnym postihnutím vychádzajú zo
všeobecne stanovených cieľov telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo
výchovno-vzdelávacom procese, pričom je potrebné ich prispôsobiť a doplniť na
základe nutnosti zohľadnenia špecifík vývinu a prejavov žiakov s mentálnym
postihnutím
– zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície žiaka,
– zlepšenie senzomotorických schopností,
– zvýšenie úrovne základných pohybových schopností,
– rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa
prostredie a meniace sa aktivity,
– rozvoj prijateľných foriem pohybových aktivít s dôrazom na aktuálny sociálny

kontext,
– osvojenie a upevnenie hygienických návykov,
– rozvoj verbálnych schopností,
– funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným
aktivitám,
– zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom,
– dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite,
– spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými
osobami,
– dodržiavať poradie v skupine,
– uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite,
– zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí,
– vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny,
– uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách,
– uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu,
– vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu,
dopredu,
dozadu, vpravo, vľavo...),
– rozvoj hrubej aj jemnej motoriky,
– rozvoj pohybovej koordinácie,
– rozvoj koordinácie oko – ruka,
– rozvoj pozornosti,
– rozvoj priestorovej a časovo – sledovej pamäti,
– rozvoj kreativity a improvizácie,
– rozvoj schopnosti generalizovať.
Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít uvedených
v obsahu predmetu:
– poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a
polôh tela a častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie
telocvičného náradia, náčinia a používaných pomôcok, atď.),
– základy poradových cvičení (povely poradových cvičení),
– prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné,
obratnostné, relaxačné cvičenia,
– pohybové hry,
– rytmické hry a základy tanca,
– základy atletiky,
– turistika, resp. aj plávanie.
Na telesnej výchove sa využíva štandardné telocvičné náčinie a náradie a ďalšie
vhodné pomôcky: lavička, švédska debna, rebriny, trampolína, molitanové
podložky, lopty, plastové obruče, kolky, farebná lepiaca páska, farebné fólie a
rôzne ďalšie telocvičné náradie.

1.ROČNÍK
4 hodiny týždenne, 160 hodín ročne
CIELE
− Rozvoj sociálnych a komunikačných schopností v aktívnej interakcii s
prostredím pri pohybových aktivitách,
− učenie funkčného používania komunikačných prostriedkov,
− aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických úkonov v súvislosti
s telovýchovnými aktivitami,
− učenie prijatia pravidiel,
− učenie kooperácie,
− vytvorenie sebakontroly,
− učenie prispôsobenia sa k požiadavkám skupiny,
− rozvíjanie schopnosti realizovať spoločné pohybové aktivity pomocou
napodobňovania,
− učenie poradovosti,
− uvedomenie si vlastného tela,
− rozvoj koordinácie oko – ruka,
- rozvoj pohybového aparátu žiakov,
- cvičenie poradovosti a koordinácie oko-ruka,
- rozvíjanie kolektívneho cítenia pri pohybových aktivitách,
- rozvíjanie bezpečnosti pri športových aktivitách,

- cvičenie sebakontroly.
OBSAH
Zdravotné cvičenia
Cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých
svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela. Jazda na
rehabilitačnom bicykli.
Kondičné cvičenia
Chôdza – správne držanie tela pri chôdzi, voľný pohyb rúk počas chôdze,
chôdza daným smerom, chôdza po čiare, lane, a pod., chôdza v zástupe za
učiteľom, nácvik rytmickej chôdze. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi.
Beh – nácvik tichého našľapovania pri behu, nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v
kolenách, nácvik vybehnutia na daný signál, beh po celej ploche, beh v zástupe
za učiteľom, beh v danom tempe, ktorý zodpovedá prirodzenému tempu detskej
chôdze.
Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z
miesta, skok cez čiaru, zoskok z výšky 10-15 cm do drepu.
Lezenie – ľubovoľným spôsobom smerom dopredu, podliezanie, preliezanie
vhodných prekážok.
Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po mierne
šikmej ploche, hodenej učiteľom. Podávanie lopty učiteľovi, spolužiakovi.
Manipulácia s rôznymi drobnými predmetmi: zbieranie, podávanie, upratovanie,
skladanie, prenášanie.
Cvičenia s využitím švédskej lavičky, švédskej debny. Výstup na lavičku,
prechod po lavičke, zostup z lavičky. Sed na švédskej debne, kľak, preliezanie
dielov švédskej debny.
Základy akrobatických cvičení
Sed roznožmo s predklonom, rovnovážny postoj na jednej nohe. Aktivity na
rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov. Nácvik prvej fázy kotúľa
vpred.
Sezónne činnosti
V zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, sánkovanie sa
na miernom svahu. V jarnom a letnom období turistika, plávanie.
Kolektívne činnosti
Kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu.
Loptové hry – gúľanie, podávanie.
Hudobno – pohybové hry
Koordinácia pohybu v rytme hudby. Hudobno–pohybové hry: riekanky, detské
pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít.

Koordinačné a relaxačné cvičenia
Cvičenia zamerané na uvedomenie si telesnej schémy. Nácvik správneho
dýchania.
Opakovanie, precvičovanie
Cvičenia zamerané na upevnenie, zdokonalenie pohybových schopností žiakov.
Pohybové hry.
PROCES
Aktivity sú zamerané na správne držanie tela a na zvládnutie základných
pohybových zručností.
Zameriavame sa na zvládnutie základných pohybových zručností – chôdze a
behu, na rozvíjanie a posilňovanie fyzickej zdatnosti formou kondičných
cvičení.
Medzi cvičenia zaraďujeme aj zdravotné cviky, ako aj jednoduché akrobatické
cvičenia, ktoré pomáhajú prekonávať strach.
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