OBSAH VZDELÁVANIA
PRE 3.ROČNÍK
pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

SLOVENSKÝ JAZYK
A LITERATÚRA
8 vyučovacích hodín týždenne
/ 3 hodiny jazyková komunikácia,
5 hodín čítania a literatúry /

CIELE
-

Vytvárať zručnosť členiť krátke jazykové prejavy na vety a vety rozkladať na slová,
osvojiť si ostatné písmená abecedy,
obohacovať slovnú zásobu žiakov a viesť ich k voľbe vhodného pomenovania,
dbať na kultúru rečového prejavu žiakov.

OBSAH
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
Písanie
Zdokonaľovanie rukopisu žiakov a nacvičovanie ostatných, dosiaľ nepreberaných písmen malej a
veľkej abecedy.
Písanie krátkych známych slov, ktoré sa píšu tak, ako sa vyslovujú.
Nacvičovanie ostatných písmen malej a veľkej abecedy v poradí podľa postupu v čítaní.
Odpisovanie, prepisovanie a diktát krátkych známych slov.
Písanie prvého slova vo vete s veľkým začiatočným písmenom, písanie vlastného mena osôb s
veľkým začiatočným písmenom.
Odpisovanie písaného písma.
Prepisovanie tlačeného textu.
Písanie slov a viet podľa diktátu.

ČÍTANIE A LITERATÚRA

Technika čítania
Poznávanie a nácvik ostatných písmen abecedy f, F, g, G, ä, ch, Ch, dz, Dz, dţ, Dţ, w, W, x, q,
dvojhlások ia, ie, iu, ô a slabikotvorného r, l, ŕ, ĺ.
Čítanie písanej abecedy. Spolu s poznávaním nových slabík vytváranie zručnosti žiakov plynule
čítať skôr prebrané slabiky v slovách. Vytváranie zručnosti žiakov čítať s porozumením, plynule
po celých slovách a hovorových taktoch jednoduché vety krátkych textov. Slovné odpovede na
otázky z obsahu čítaného textu.
Literárna výchova
Prebúdzanie záujmu o detskú literatúru. Spoločné čítanie z čítanky, predčítanie z detských kníh a
časopisov, vedenie žiakov k pokusu o samostatné čítanie vo voľnom čase.
Prostredníctvom literatúry vyvolávame v žiakoch pocity radosti a emocionálny vzťah ku
skutočnosti, v ktorej ţijú, k prírode, k domovu, k rodnému kraju, k vlasti.
Poézia od detských autorov (napr. M. Ďuríčková, K. Bendová, D. Hevier, Ľ. Podjavorinská, V.
Reisel).
Rozprávky (napr. M. Ďuríčková, J. Pavlovič, B. Němcová)

PROCES

Pokračujeme vo výcviku vyjadrovania osobných a spoločenských skúseností v krátkych
hovorených prejavoch.
Postupne nacvičujeme čítanie niektorých slov rôzneho slabikového zloženia ako celkov viazaným
slabikovaním.
Pri písaní v potrebnej miere spájame jazykovú a grafickú stránku písania. Nacvičujeme akustickú
a optickú analýzu a syntézu slov a slabík.
Vytvárame zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať pracovné miesto a potreby na
lavici pri písaní, odpisovaní a prepisovaní z knihy. Vedieme žiakov k sebakontrole textu.
Dbáme na úpravu písaného textu (umiestnenie nadpisu, tvorenie odsekov, okraje papiera).

VECNÉ UČENIE
2 vyučovacie hodiny týždenne

CIELE
-

Prehĺbiť a spresniť jednoduché prírodovedné a spoločenskovedné poznatky žiakov,
spresniť zručnosť žiakov orientovať sa v blízkom okolí obce,
spresniť predstavu o roku a ročných obdobiach,
poznať a vedieť pomenovať vybrané zvieratá a rastliny,
učiť sa aktívne chrániť prírodu,
oboznamovať sa s rozličnými druhmi práce dospelých,
naďalej u žiakov upevňovať hygienické návyky, najmä starostlivosť o osobnú čistotu,
opakovať a prehlbovať prebrané učivo,
prírodovedné a spoločenskovedné poznatky žiakov rozvíjať prostredníctvom PC.

OBSAH
Orientácia v priestore
Širšie okolie školy
Poznávanie významných objektov v okolí školy (blízke alebo vzdialené miesto), určovanie ich
polohy smerom od školy (vpravo, vľavo, blízko, ďaleko). Ústny opis cesty do školy. Osvojenie si
názvov niektorých ulíc a námestí. Určenie polohy mestského, obecného úradu.
Obec a jej okolie
Pozorovanie okolia obce z vyvýšeného miesta. Členitosť krajiny v okolí obce (údolie, rovina,
úbočie, kopec, pohorie). Názvy miestnych tokov, rybníka, kopca. Určovanie polohy
vzdialenejších miest z vyvýšeného stanoviska (bližšie, ďalej). Poznávanie názvov najbližšieho
mesta, dediny. Opis cesty do susedného mesta, dediny.
Orientácia v čase
Kalendár
Začiatok kalendárneho a školského roka. Pomenovanie dní v týždni, mesiacov a ročných období.
Porovnávanie časových jednotiek – hodina, deň, týždeň, mesiac, rok. Určovanie celých hodín a
polhodín. Správne určovanie časti dňa.
Kalendár prírody
Celý rok žiaci pravidelne robia záznamy o počasí. Uvedomovanie si zmien počasia v priebehu
ročných období. Vplyv zmien teploty počas roka na život v prírode. Pozorovanie východu a
západu slnka. Určovanie svetových strán: východ, západ, sever, juh. Poznávanie fáz mesiaca
(pribúdanie, spln, ubúdanie).
Príroda na jeseň
Zber plodov v sade, v záhrade, na poli. Poznávanie rôznych druhov zeleniny. Triedenie zeleniny
podľa častí, pre ktoré sa pestujú (koreň, stonka, list, plod). Poznávanie spôsobov konzervovania
ovocia a zeleniny.
Domáce zvieratá
Prehlbovanie poznatkov o domácich zvieratách – mačka, pes, králik. Poznávanie ich vzhľadu a
spôsobu života. Bližšie poznávanie kravy, ovce, kozy, koňa, kury domácej, holuba domáceho.
Význam chovu domácich zvierat.
Zdravie a choroba
Upevňovanie návykov osobnej hygieny a čistoty prostredia pre zdravie. Vonkajšie časti ľudského
tela, zmyslové ústroje – zrak, sluch, starostlivosť o ne. Poznávanie práce lekárov a zdravotných
sestier na stredisku, v nemocnici. Pohotovostná služba, lekáreň. Pojmy: predpis a lieky. Praktické
meranie teploty. Vyjadrovanie pocitovej nevoľnosti alebo bolesti. Ochrana pred nákazou.
Ošetrenie odreniny.

Príroda v zime
Poznávanie pojmov mráz, sneh, ľad. Pozorovanie vody, snehu a ľadu za mrazu v prírode a v teplej
miestnosti. Spoločné a rozdielne vlastnosti snehu a ľadu (biely, priezračný, hladký, tvrdý, klzký,
sypký, studený, teplom sa topí).
Bezpečnosť cestnej premávky
Poznávanie základných pravidiel správania chodcov na vozovke. Poznávanie najdôležitejších
dopravných značiek pre chodcov a cyklistov.
Umiestnenie dopravných značiek. Poznávanie dopravných prostriedkov, ktoré sa pohybujú po
zemi, vo vode a vo vzduchu.
Technika a výroba
Stavba domu
Poznávanie pracovníkov, ktorí pracujú na stavbe domu. Poznávanie a rozlišovanie stavebných
materiálov (tehly, tvárnice, panely, cement, vápno, piesok). Stroje na stavbe – miešačka, žeriav,
bager, dopravný pás a akú prácu vykonávajú. Rozlišovanie rôznych druhov budov (podľa
veľkosti, počtu poschodí, spôsobu stavby, účelu).
Požiarnici
Oboznamovanie sa so zásadami bezpečnosti pri kúrení, varení a svietení. Príčiny požiaru, hlásenie
požiaru. Práca požiarnikov.
V pekárni
Poznávanie, z čoho a ako sa vyrába pečivo (múka, cesto, miesenie, kysnutie, tvarovanie, pečenie).
Rozprávanie o výrobe pečiva.
Rodina a spoločnosť
Rodina a príbuzní
Poznávanie ďalších príbuzenských vzťahov: teta, strýko, bratranec, sesternica. Vedenie žiakov k
chápaniu úlohy rodiny, k úcte a vážnosti vo vzťahu k rodičom.
Pracujúci
Rôzne druhy prác v poľnohospodárstve, v továrni, v obchode, na pošte, v službách, v doprave, v
zdravotníctve (u obvodného lekára, u zubného lekára, v lekárni).
V obchode
Poznávanie rozdielu v spôsobe nákupu v obchode s predavačmi a v samoobsluhe. Nákup tovaru,
zisťovanie ceny výrobku, požiadanie o tovar. Hra na obchod (meranie, váženie, platenie).
Poznávanie platidiel: 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 20 €.
Príroda na jar a v lete
Pozorovanie práce dospelých v záhrade, v sade a na poli.
Pomenovanie vykonávaných činností, používaných nástrojov a strojov, vysvetľovanie ich
použitia.
Sadenie semien, pozorovanie ich klíčenia a rastu v kútiku živej prírody alebo na záhone. Poznanie
podmienok potrebných pre správny rast rastlín (svetlo, teplo, voda).
Pozorovanie kvitnutia ovocných stromov v sade, opeľovanie kvetov hmyzom.
Spoznávanie lesa a lesných rastlín: ihličnaté a listnaté stromy, malinčie, jahody.
Oboznamovanie sa s najbežnejšími hubami.
Poznávanie niektorých jedovatých rastlín a ich plodov. Pozorovanie života zvierat na jar a v lete
Opakovanie a prehlbovanie učiva
Prostredníctvom DH a PC opakovať a utvrdzovať prebrané učivo.

PROCES
Žiaci si upevňujú návyky osobnej hygieny. Učia sa o význame osobnej hygieny a čistoty
prostredia pre zdravie. Udržujú čistotu prostredia a svojho odevu a obuvi. Učia sa, ako sa majú
správať v zdravotnom stredisku. Ošetrujú odreniny čistením rany a priložením rýchloobväzu.
Učia sa, ako sa majú správať pri čakaní na verejné dopravné prostriedky, pri nakupovaní, počas
jazdy a pri vystupovaní. Riešia jednoduché dopravné situácie na cvičnej stolnej križovatke alebo
dopravnom koberci.

MATEMATIKA
5 vyučovacích hodín týždenne

CIELE
-

Opakovať a prehĺbiť učivo z 2. ročníka,
vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 20,
vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy,
osvojiť si násobenie číslom 2,
vedieť rysovať úsečku pomocou pravítka a vyznačovať jej krajné body,
vedieť určiť body, ktoré ležia a neležia na danej úsečke,
rozvíjať IKT kompetencie,
opakovať a prehlbovať učivo 3.ročníka.

OBSAH
ARITMETIKA
Opakovanie a prehĺbenie učiva z 2.ročníka
Numerácia v obore 0-10
Porovnávanie čísel v obore 0-10
Sčitovanie a odčitovanie v obore do 10
Riešenie jednoduchých slovných úloh
Numerácia v obore 10 až 20
Vymenovanie radu názvov čísel.
Určovanie počtu predmetov počítaním po jednej.
Priraďovanie skupiny predmetov k číslu.
Čítanie a písanie číslic.
Písanie číslic na PC
Určovanie rádu čísel- jednotky, desiatky.
Usporiadanie čísel, porovnávanie čísel.
Zápis pomocou znakov =, <, >, číselná os.
Riešenie jednoduchých nerovníc typu a < 20 postupným dosadzovaním.
Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel.
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ
1. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ. Príklady typu:
10 + 7 = 17
17 – 7 = 10
13 + 4 = 17
17 – 4 = 13
2. Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20: - upevňovanie spojov spamäti, - riešenie
jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie.
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ
1. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ. Príklady typu:
9 + 5 = 14
14 -5 = 9
2. Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20 : - upevňovanie pamäťového sčítania a
odčítania, - vzťahy: o n viac, o n menej, - riešenie jednoduchých slovných úloh.
Úvod do násobenia v obore do 20
1. Znak . (krát).
2. Súčin prirodzených čísel ako opakované sčítanie.

3. Násobilka 2 – pamäťový nácvik.
Opakovanie a prehĺbenie učiva 3.ročníka
Numerácia v obore 10 až 20
Sčítanie a odčítanie v obore do 20
Násobilka 2

GEOMETRIA
Bod, úsečka
1. Bod, vyznačovanie bodov, označovanie bodov veľkými tlačenými písmenami.
2. Úsečka, krajné body úsečky.
Označovanie úsečky pomocou jej krajných bodov.
Vyznačovanie úsečky, rysovanie úsečky pomocou pravítka.
Vyznačovanie bodov, ktoré na danej úsečke ležia, neležia.

PROCES
K tomu, aby žiak vedel sčítať/odčítať príklady typu 15 + 4, 19 -5, má vedieť rozložiť číslo na
desiatku a jednotky, má vedieť sčítať/odčítať jednociferné číslo a sčítať desiatku a jednociferné
číslo. Ak to žiaci zvládnu, počtové výkony robia bez zápisu rozkladu.
Pri utváraní matematických poznatkov prihliadame na intelektové schopnosti žiakov a preto sa vo
väčšej miere opierame o názor a o ich manipulačnú účinnosť. K zovšeobecneniam dochádza na
základe riešenia viacerých konkrétnych príkladov. Pri rozvíjaní matematickej zručnosti žiakov
treba učivo precvičovať viackrát.

PRACOVNÉ VYUČOVANIE
4 vyučovacie hodiny týždenne

CIELE
−
−
−
−
−
−
−

Upevňovať zručnosti získané z predchádzajúcich ročníkov,
udržiavať poriadok na pracovnom stole,
zvládnuť základy jednoduchého pracovného postupu,
rešpektovať požiadavky hygieny a bezpečnosti práce,
ukladať pomôcky na určené miesto,
účelne spracúvať materiál,
poznať účel a použitie obväzu, rýchloobväzu.

OBSAH
Sebaobslužné činnosti
Opakovanie zručností z predchádzajúceho ročníku. Osobná hygiena. Prehlbovanie zdravotných a
hygienických návykov. Oboznamovanie sa s významom otužovania, vhodného obliekania podľa
ročných období. Oboznamovanie s použitím obväzu, rýchloobväzu.
Práce v domácnosti
Umývanie ovocia a zeleniny pred použitím. Balenie jedla na desiatu. Hygiena v domácnosti.
Umývanie, utieranie a odkladanie riadu. Čistenie kovových častí nábytku a bytového zariadenia.
Príprava pokrmov Nákup najzákladnejších potravín (chlieb, pečivo, mlieko). Nalievanie mlieka
do hrnčeka. Umývanie zemiakov. Odklíčkovanie zemiakov.
Šitie Odmeranie nite, navliekanie do ihly navliekačom i bez neho, robenie uzla. Šitie predným
stehom na páse kartónu, látky, s vyznačenými bodmi a spojnicami. Obnitkovávací steh.
Porovnávanie vlastností tkaniny a papiera.
Práce v dielni
Práce s drobným materiálom
Zdokonaľovanie praktických činností z predchádzajúcich ročníkov. Využívame drievka,
handričky, škatuľky, korok, bužírku, papier, špagáty, vyfúkané vajíčka na výrobu hračiek, ozdôb a
darčekov. Navliekanie, skladanie mozaiky, práca s plodmi a prírodným materiálom (slama, listy,
šišky, gaštany, konáriky zo stromov, ryža, plody slnečnice a iné).
Modelovanie
Miesenie, vaľkanie, stláčanie, pridávanie, odoberanie, ohýbanie, delenie na časti, sušenie, varenie
modelovacieho materiálu, používanie formičiek. Poznávanie vlastností rozličných materiálov,
porovnávanie rozdielov medzi nimi. Výroba drobných úžitkových predmetov.
Montážne a demontážne práce
Zostavovanie jednoduchých modelov z konštrukčnej stavebnice vyrobenej z plastu (spájanie
súčiastky pomocou matíc a skrutiek, rôznych typov pásikov, spojovacích dosiek) a z kartónových
stavebnicových častí (rozlišovanie modelov). Vytváranie priestorových modelov (vozík, nábytok,
veža a iné). Oboznámenie sa s jednotlivými súčasťami stavebnice a s predlohami. Učiť žiakov
používať správne názvy nástrojov a stavebnice.
Práce s papierom a kartónom
Vytrhávanie podľa jednoduchého predkresleného vzoru. Nalepovanie vytrhávaných obrazcov.
Vystrihovanie podľa predkresleného jednoduchého vzoru, nalepovanie vystrihovaných obrazcov.
Zostavovanie viacfarebných vzorov. Používanie lepiaceho papiera. Natieranie papiera lepidlom a
nalepovanie. Prekladanie, skladanie, stláčanie, strihanie, rezanie a meranie papiera a tenkého
kartónu. ( Obal na knihy, záložka, hračky, pohárik, lastovička, vrtuľka, lietadlo, maska na
karneval, ozdoby.) Oboznamovať sa s vlastnosťami papiera a kartónu- hrúbka, akosť povrchu,

pevnosť, pružnosť, vplyv vody, nasiakavosť. Poznať rôzne druhy papiera a zostaviť si z nich
zbierku.
Pestovateľské práce
Ošetrovanie izbových rastlín – opakovanie a prehlbovanie činností z predchádzajúcich ročníkov.
Presádzanie izbových rastlín. Rozmnožovanie rastlín stonkovými a listovými odrezkami
(tradeskancia, pelargónia a iné). Zisťovanie podmienok pre život rastlín porovnávaním (voda,
svetlo, vzduch, teplo, pôda). Práca s klíčidlom (hrach, obilie, zemiaky). Pestovanie trvaliek
(pivónie, králiky, nevädze): kyprenie, pletie, polievanie. Zbieranie liečivých rastlín podľa
miestnych podmienok (správne trhanie, sušenie, uskladňovanie). Tvorba jednoduchého herbáru.
Pestovanie šalátu: sejba do debničiek, sadenie, ošetrovanie počas vegetácie, zber. Pestovanie
hrachu, reďkovky, fazule.

PROCES

Snažíme sa o zdokonaľovanie praktických činností, ktoré si osvojili v predchádzajúcich
ročníkoch. Zameriavame sa na kombináciu rozličného materiálu, sledovanie správneho pomeru
veľkosti a ladenia farieb. Žiaci sa učia používať správne názvy nástrojov a stavebnice. V
praktických činnostiach sa oboznamujú s vlastnosťami papiera a kartónu – hrúbkou, akosťou
povrchu, pevnosťou, pružnosťou, vplyvom vody, nasiakavosťou. Porovnávajú rôzne druhy
papiera a zostavujú si z nich zbierku.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1 vyučovacia hodina týždenne

CIELE
-

Rozvíjať detskú predstavivosť dejovými a figurálnymi námetmi zo života detí,
rozvíjať zmysel pre vystihnutie proporčných vzťahov,
rozvíjať elementárny zmysel pre priestor,
rozvíjať zmysel pre krásu prírody a vzťah k životnému prostrediu.

OBSAH
Výtvarné osvojovanie skutočnosti
Tematické práce
Námety zo života detí na základe vlastných zážitkov a rozprávania.
Dejové a figurálne námety, nadväzujúce na úlohy predchádzajúcich ročníkov smerujú k rozvoju
detskej predstavivosti.
Približné vystihnutie proporčných vzťahov.
Výtvarné rozprávanie.
Zobrazovanie prírodných a umelých foriem
Vyhľadávanie a výtvarné dotváranie prírodných materiálov na základe fantázie – reliéfne
(odtlačky alebo odlievanie do sadry) alebo voľné útvary – napr. strašiak v poli a podobne formou
kolektívnych aj samostatných prác).
Veci, ktoré slúžia človeku. Objavovanie a pozorovanie tvarov, vecí z hľadiska ich úžitku a
materiálu. Pokusy o kresbové a farebné vyjadrovanie tvarovo aj farebne výrazných predmetov
(detské hračky, žehlička, visiaci zámok a iné).
Výtvarné hry a dekoratívne činnosti
Hry s farbou
Rozpíjanie, zapúšťanie do mokrého podkladu, napr. krajina, obloha.
Hra s náhodou, ktorú možno výtvarne využiť – dotváranie farebnej škvrny na základe predstáv a
podobne. Kontrast svetlých a tmavých farieb ako výrazový prostriedok na vystihnutie nálady
(kontrast svetlej a tmavej krajiny a naopak).
Poznávanie výrazových vlastností svetlej a tmavej plochy.
Rozdelenie rozlične širokých svetlých a tmavých pásov (napr. vzory na textil) rozširovaním a
narastaním, nie vyplňovaním.
Priestorové vytváranie
Rozvíjanie elementárneho zmyslu pre priestor. Modelovanie jednoduchej skutočnosti a
vyjadrovanie predstáv na základe fantázie (napr. rozprávkové postavy).
Rozvíjanie elementárneho zmyslu pre priestor a súvislosti s poznávaním životného prostredia.
Hra s vytváraním priestoru z najbližšieho okolia dieťaťa na pieskovom stole, pieskovisku
(tvarovanie kopcov, údolí, koryta rieky a pod.) s využitím stavebnicových makiet domov a
stromov.
Dekoratívne práce
Pomocou jednoduchých techník tlače (odtlačky prírodnín, zvitku papiera, vyrobených tlačidiel –
zemiak, guma, pokrčený papier) rozvíjať zmysel pre rytmus a tvorivé radenie prvkov. V
dekoratívnych kompozíciách môžeme využiť rôzne vystrihovačky, koláže a mozaiky.
Výtvarná kultúra
Ukážky ilustrácií z kníh pre deti z predchádzajúceho ročníka rozširovať o ďalšie (V. Hložník, V.
Gergeľová, J. Trnka, V. Bombová).

Čo vyjadrujú farby, napr. modrá (obloha, voda), červená (oheň, ruža), zelená (tráva, les), žltá
(slnko, obilie) a podobne.

PROCES
Pri ilustráciách kníh postupujeme od jednoduchého opisu obrázka k opisu jednotlivých postáv, k
vyjadreniu priestoru (vzdialenosti).
Pri plošných prácach dbáme na dôsledné pokrytie plochy.
Upozorňujeme deti na možnosti vytvárania odtieňov zmenou prítlaku.
Využívame možnosť terapeutického pôsobenia predmetu s použitím relaxačných činností spätých
s emocionálnym prežívaním žiakov.

HUDOBNÁ VÝCHOVA
1 vyučovacia hodina týždenne

CIELE
-

Prehĺbiť základné hudobné návyky, ktoré žiaci získali v predchádzajúcich ročníkoch,
osvojiť si ďalšie piesne zborovým a skupinovým spevom,
prehĺbiť sluchové vnímanie a obohatiť citový život žiakov,
podporovať spontánnu detskú kreativitu.

OBSAH
Osvojovanie ďalších piesní zborovým a skupinovým spevom. Práca v skupine pri vytváraní
inštrumentálnych sprievodov, výber najvhodnejšieho sprievodu (dvojtónového).
Piesne na spev žiakov
Gúľalo sa, gúľalo (ľudová); Pradú ženičky (ľudová); A tam hore na komíne (ľudová); Malí
muzikanti (E. Hula); Padaj sniežik, padaj (O. Francisci); Semafor (O. Francisci); Ej,chlapci,
šuhajci (ľudová); Tancuj, tancuj (ľudová); Konvalinka (J. Matuška); Keď slniečko jasne svieti (E.
Hula); Keď sa tá sýkorka vydávala (ľudová) Povedz biela holubička (A. Čobej); Na dvore býva
sliepočka naša (J. Matuška)
Piesne na počúvanie
Náš orchester (O. Vygotskij); Letia sane (J. Matuška); Beliže mi, beli (J. Cikker), Mamička (Z.
Macháček); Kúpil si pes; Pradie mačka (I. Dibák); Pomôžte mi dobré deti (A. Čobej); Lietala si
lastovička (ľudová)
Počúvanie skladieb
Zajačik; Hracie hodiny (T. Frešo); Medveď Mišo (J. Dlouhý); Let čmeliaka (N.RimskijKorsakov); Hymna
Hudobno – pohybové hry
Ty a ja (K. Ondrejka – A. Biľová); Má milá má trnku (ľudová); Šli dievčence vence viť (ľudová);
Fúka vetrík (H. Šimoneková); Javorová brána (ľudová)

PROCES
Žiakov vedieme slovom, melódiou a rytmom k jednoduchému samostatnému prejavu vo všetkých
zložkách hudobnej výchovy. Pomáhame im a spolupracujeme s nimi podľa ich schopností a
celkového charakteru triedy tak, aby hudba a spev v nich vyvolávali radosť, kladné emócie a
snahu uplatniť svoje schopnosti.

TELESNÁ VÝCHOVA
3 vyučovacie hodiny týždenne

CIELE
-

Podporovať a sústavne rozvíjať záujem o pohybovú aktivitu,
pestovať v žiakoch hygienické návyky a kladný vzťah k pohybu, k cvičeniu a športu,
rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť,
uplatňovať osvojené základné povely a určené poradové cviky,
poskytovať žiakom čo najviac pohybových podnetov
upevňovať nadobudnuté pohybové zručnosti.

OBSAH
Poradové cvičenia
− Upevnenie pasívne osvojených základných povelov z nižších ročníkov.
− Nástup družstva do radu, dvojradu, zástupu a dvojstupu
− .Obraty na mieste.
− Pochod podľa hudby. Pochod so spevom
Kondičné cvičenie
Cvičenia s využitím behu
- Rýchly beh do 20 m po priamej alebo slalomovej dráhe so zmenami smeru s predbiehaním a
preskakovaním nízkych prekážok.
- Vytrvalostný beh postupne až do 12 minút podľa individuálnych možností žiakov.
- Beh vzad. Cval stranou.
Cvičenia s krátkym švihadlom
- Opakované preskoky znožmo, jednonož, striedavonož, so zameraním na techniku a vytrvalosť.
- Preťahovanie vo dvojiciach.
Cvičenia s dlhým švihadlom
- Preskoky krúžiaceho švihadla.
Cvičenia s využitím lana
- Preťahovanie družstiev i po rýchlom uchopení lana z rôznych polôh.
Cvičenie s plnou loptou 1 – 2 kg
- Nosenie, prenášanie, gúľanie a podávanie na mieste i v pohybe.
- Súťaživé štafety.
Cvičenie s využitím lavičky
- Precvičovanie osvojených pohybových zručností a ich ďalší rozvoj na doske i kladinke lavičky
(sklon lavičky asi 45°).
- Dvíhanie a nosenie lavičky.
Cvičenie na rebrinách
- Precvičovanie osvojených pohybových zručností z nižších ročníkov.
- Zoskoky zo 4. priečky na pružnú podložku.
Cvičenie s použitím debny ako prekážky

- Vystupovanie a výskoky na debnu a zoskoky na pružnú podložku.
- Rýchle preskoky odrazom jednonož medzi jednotlivými dielmi debny položenými na zemi.
Cvičenie na rebríku
- Vystupovanie, zostupovanie, vyliezanie a zliezanie na zvislom a šikmom rebríku.
Šplh na tyči
- Šplh s prírazom.
- Spúšťanie na tyči rúčkovaním.
Jazda na bicykli
- Nácvik pedálovania.
- Cvičenie rovnováhy.
Prípravné cvičenia
- Prostné cvičenia jednotlivca zamerané na rozvíjanie základnej pohybovej koordinácie a techniky
pohybu v kĺboch a chrbtici.
- Prípravné cvičenia jednotlivca s náradím – s tyčou.
Rytmická gymnastika a tanec
- Rytmizovaná chôdza, beh s využitím priestoru a zmenami v tempe.
- Prísunný krok so zmenami v tempe.
- Využitie nacvičených tanečných prvkov miestnych ľudových tancov.
- Polkový krok. Pohybová improvizácia na hudobnú predlohu.
Akrobacie
- Zo stoja na lopatkách oporou v bokoch – pádom vpred skrčmo.
- Kotúľ vpred.
- Kotúľ vpred opakovane, posledný zakončený skokom prehnuto do stoja, vzpažiť.
- Kotúľ vpred na zvýšenej podložke (2 diely debny).
- Kolíska vzad z rôznych postojov a polôh.
- Kotúľ vzad do vzporu drepmo i opakovane. Stoj na rukách s dopomocou.
Atletika
- Rýchly beh na 30 – 50 m s preskakovaní nízkych (20 cm) pravidelne rozostavaných prekážok.
- Vytrvalostný beh do 12 minút.
- Skok do diaľky skrčmo z rozbehu.
- Hod loptičkou do diaľky a na cieľ.
Základné činnosti športových hier
- Precvičovanie osvojených pohybových zručností z nižších ročníkov v zmenených, náročnejších
podmienkach.
- Podávanie lopty na mieste i v pohybe.
- Dribling v pohybe pravou i ľavou rukou.
- Prihrávka obojruč trčením na mieste v dvojiciach alebo proti stene.
- Odbitie lopty obojruč o zem na mieste a prihrávka obojruč trčením v dvojiciach.
Drobné pohybové hry
Formovanie kladných vlastností.
- Loptové hry zamerané na hádzanie, chytanie a hry spojené s rýchlym behom.
- Hry na snehu, na ľade.

Turistika
− Chôdza a beh v teréne k cieľu vzdialenému 1,5 km. Prekonávanie terénnych prekážok.
Vybiehanie a zbiehanie krátkeho svahu. Preliezanie a podliezanie prekážky. Cvičenie
rovnováhy na prírodných prekážkach. Dvíhanie a nosenie ľahkých predmetov.
− Hádzanie, vrhanie predmetu do diaľky, do výšky, na cieľ. Preťahovanie vo dvojiciach a
pretláčanie v skupinách.
− Základné spôsoby orientácie v prírode
Stolný tenis
−
Opakovanie pravidiel hry, základného podania.
−
Nácvik základnej hry vo dvojiciach.
Odporúčame plavecký výcvik (podľa podmienok školy).

PROCES
Žiaci si osvojujú a zdokonaľujú základy techniky pohybových činností, rozvíjajú prirodzenú
pohyblivosť a obratnosť, osvojujú si estetický pohybový prejav. Vytvárame predpoklady k
správnemu držaniu tela. Rozvíjame u žiakov rýchlosť, vytrvalosť, pohybovú silu a obratnosť.
Zdokonaľujú si základné herné zručnosti s loptou.

