OBSAH VZDELÁVANIA
PRE 8. ROČNÍK
PRE ŽIAKOV SO STREDNÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
4 vyučovacie hodiny týždenne / 2 hodiny čítanie, 1 hodina písanie,
1 hodina literárna výchova a sloh /
CIELE









Osvojiť nácvik písania ďalších veľkých písmen,
zvládnuť prepísanie ľahkých viet,
naučiť sa čítať ľahký text s porozumením,
naučiť sa (s pomocou) reprodukovať dej jednoduchej rozprávky,
rozvíjať čitateľské kompetencie žiakov,
budovať kladný vzťah žiakov k čítaniu,
naučiť sa prepis ľahkých viet na PC,
rozvíjať slovnú zásobu .

OBSAH
Čítanie
- Čítanie textu s porozumením,
 čítanie slabík a slov s dz, Dz, dž, Dž, w, W, x,
 čítanie písaného textu,
 čítanie detských kníh,
 opakovanie a upevňovanie čitateľských schopností,
 čítanie detských časopisov,
 učenie jednoduchých textov spamäti.
Literárna výchova, sloh
- Rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami nacvičovanými
- v tomto ročníku,
- počúvanie a prerozprávanie deja jednoduchej rozprávky,
- jednoduchá formulácia odpovedí na otázky z počutého, z čítaného textu,
- jednoduchá charakteristika vlastností rozprávkových postáv, porovnávanie kladných
- a záporných vlastností,
- rozoznávanie témy krátkych básní, ktoré vyjadrujú pozitívne citové vzťahy k ľuďom,
- zvieratám, prírode, domovu,
- pozeranie DVD rozprávok,
- návštevy školskej knižnice spojené s výberom vhodnej literatúry na čítanie.
Písanie
 Nácvik písania dz, Dz, dž, Dž, G, Ch, L, S, Š, V,
 opakovanie veľkých písmen, ktoré sa vyskytujú v menách žiakov,
 písanie ľahkých slov podľa diktátu,
 prepisovanie jednoduchých viet,
 utvrdenie písanie vlastného mena, adresy a dátumu narodenia,
 individuálne docvičovanie písmen, ťažkých väzieb,
 písanie jednoduchých celkov na PC / meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia .../

PROCES
Učíme žiakov citlivo vnímať krátke básne na rôzne témy, postupne chápať jednoduché obrazné
prirovnania, obohacovať osobný slovník o nové slová. Často zaraďujeme literárne hádanky, v nich
učíme žiakov chápať obrazné prirovnania. Učíme ich porozumieť vtipu.
Prostredníctvom aktívnej slovnej zásoby čo najsamostatnejšie reprodukovať dej obľúbenej rozprávky.

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ
2 vyučovacie hodiny týždenne
CIELE
- Stimulovať komunikáciu žiaka v sociálnej interakcii
- Rozvíjať sluchovú diferenciačnú schopnosť
- Rozvíjať porozumenie reči
- Podporovať spontánne vyjadrovanie potrieb, pocitov a názorov žiaka
- Rozvíjať verbálnu i neverbálnu formu komunikácie žiaka

OBSAH
Podľa individuálneho stavu/úrovne komunikačnej schopnosti žiaka stimulujeme a rozvíjame nasledovné
oblasti:
Porozumenie reči
Komentovaním všetkých činností a pomenovávaním predmetov rozvíjame porozumenie pojmov a ich
vzájomných súvislostí. Vytváranie komunikačných situácií so zameraním na bežné životné situácie
(nakupovanie, cestovanie vlakom, návšteva divadla a pod.), názorné vysvetľovanie pojmov.
Rozvíjanie expresívnej reči
Námetové, edukačné a konštrukčné hry, pri ktorých žiak môže komentovať svoju činnosť. Vo všetkých
hrách kladieme dôraz na hlasné komentovanie činnosti alebo spolukomentovanie s pomocou učiteľky.
Vytváranie situácií z bežného života tak, aby ich mohli žiaci lepšie pochopiť a komentovať a tým si
upevňovať slovnú zásobu. Jednoduché aktívne pomenovávanie predmetov a dejov v prostredí školy a
rodiny, jednoduché komentovanie vykonávaných alebo prebiehajúcich činností a situácií. Tvorenie
dvojslovných a trojslovných viet, slovných pomenovaní. Rozvíjanie jazykového citu. Tvorenie záporu.
Tvorenie otázok v rozhovoroch spojených s konkrétnymi situáciami a v námetových hrách.
Krátke jednoduché príbehy, rozvíjanie chápania časovej následnosti dejov. Vyjadrenie minulosti a
budúcnosti. Jednoduché rozprávanie zážitku alebo príbehu podľa obrázkov. Práca s detskými
ilustrovanými knihami, leporelami, pestovanie vzťahu ku knihám, k čítaniu.
Výmena rolí v rozhovore.
Dramatizácia krátkych príbehov.

PROCES
Žiakovi je potrebné umožniť komunikovať takou formou, pre akú má zachované schopnosti a tieto v
komunikácii stimulovať a rozvíjať.
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti sa prelína celým vyučovacím procesom a zároveň témy preberané
v predmete RKS by mali byť v súlade s témami preberanými najmä v predmete Slovenský jazyk a
literatúra a Vecné učenie. Na hodine RKS sa učiteľ má so žiakmi zamerať na porozumenie pojmov a
súvislostí a precvičovanie ich používania v komunikácii.
Vhodnou formou aktivít je cielené vytváranie komunikačných situácií. Túto formu vyučovania možno
realizovať na vyučovacej hodine alebo v bloku, v priestoroch triedy alebo v prirodzenom prostredí,
ktoré súvisí s komunikačným obsahom alebo témou. Odporúčame rozširovať vytváranie
komunikačných situácií a okruh komunikačných partnerov aj do prostredia mimo školy a rodiny, napr.
komunikácia v obchode, na pošte, na stanici a pod.
U žiakov, ktorých hovorená reč je nezrozumiteľná alebo sú úplne nehovoriaci, zaraďujeme prvky
alternatívnej a augumentatívnej komunikácie (AAK).

VECNÉ UČENIE
3 vyučovacie hodiny týždenne
CIELE







Vedieť sa orientovať v časti obce, kde sa nachádzajú verejné zariadenia a úrady,
poznať zmeny skupenstva vody,
vedieť, ako ochraňovať čistotu vody a šetriť pitnou vodou,
vedieť pomenovať hlavné časti tela cicavcov a jednoducho ich charakterizovať,
poznať železničnú, leteckú a lodnú dopravu,
vedieť sa orientovať v širších príbuzenských vzťahoch.

OBSAH
Škola a okolie školy
Orientácia v širšom okolí školy, názvy ulíc, námestí.
Adresa školy, bydliska.
Orientácia v čase a v priestore
Kalendár : dni, týždne, mesiace, určovanie a písanie dátumu.
Významné udalosti v živote slovenského národa.
Určovanie času na hodinkách.
Určovanie miesta: vpredu, vzadu, blízko, ďaleko, vpravo, vľavo, pod, nad, pred, za.
Príroda
Živá príroda.
Zvieratá
Najznámejšie cicavce, vtáky, plazy, ryby, hmyz:
- hlavné časti tela,
- pokrytie tela,
- pohyb,
- prijímanie potravy,
- starostlivosť o potomstvo.
Starostlivosť o zvieratá.
Ochrana živočíchov.
Rastliny
Liečivé rastliny.
Jedlé a jedovaté huby.
Ovocie a zelenina. Zber a spracovanie úrody.
Prírodná rezervácia. Správanie človeka v prírode. Ochrana živočíchov a rastlín.
Neživá príroda.
Zmeny skupenstva vody (voda, ľad, para). Hmla, mráz, inovať, sneh, dážď.
Prameň, potok, rieka, jazero, rybník, more.
Pitná a úžitková vody. Ochrana vody.
Znečisťovanie vzduchu, ochrana ovzdušia.
Starostlivosť o zdravie
Precvičovanie ošetrenia odreniny, drobnej reznej rany a ošetrovania chorého v rodine.
Správna životospráva, spánok, odpočinok. Význam osobnej hygieny a čistoty prostredia pre zdravie.
Dôsledky fajčenia a požívania alkoholických nápojov na ľudský organizmus.
Rodina, obec
Verejné zariadenia a úrady: miestny a mestský úrad, pošta, zdravotné stredisko, policajná stanica,
požiarna stanica, autobusová a železničná stanica – orientácia v týchto častiach obce, mesta.
Širšie príbuzenské vzťahy : teta, strýko, bratranec, sesternica.
Ochrana žiakov pred zneužitím neznámymi osobami.
Doprava, pravidlá cestnej premávky
Cestovanie vlakom: železničná stanica, cestovné lístky. Osobný a nákladný vlak.

Letecká doprava: lietadlo, letisko.
Lodná doprava: loď, prístav.

PROCES
Učivo o neživej prírode spájame s konkrétnou činnosťou, pri ktorej žiaci pozorujú zmeny skupenstva
vody. Pozorujú tiež pôsobenie počasia na skupenstvo vody v jednotlivých ročných obdobiach.
Oboznamujeme ich s dôsledkami nešetrného ľudského správania k vode a ovzdušiu, vedieme ich k
ekologickému správaniu. Počas vychádzky pozorujú život v okolí potoka, rieky alebo jazera (rastlinstvo
a živočíšstvo).
Podľa miestnych podmienok sa žiaci oboznamujú s verejnými zariadeniami a úradmi prostredníctvom
návštevy daného miesta a pozorovaním prostredia.

ETICKÁ VÝCHOVA
1 vyučovacia hodina týždenne
CIELE
- Učiť sa chápať základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým
menom,
- učiť sa rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou,
- vedieť formulovať svoje životné ciele,
- poznať základné mravné normy,
- oboznámiť sa s etickými aspektmi rodinného a partnerského života.

OBSAH
I. Zdroje etického poznania ľudstva
Etika, mravné hodnoty a normy, svedomie. Osvojovanie si základných pojmov súvisiacich s voľbou
životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami. Hľadanie pozitívnych
vzorov v literatúre, náboženstve, umení a ľudovej slovesnosti.
II. Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota Ochrana života a starostlivosť o zdravie ako
etický problém. Základy duševnej hygieny.
III. Etické aspekty manželstva, rodinného a sexuálneho života Sebaovládanie ako podmienka
zdravého sexuálneho života. Priateľstvo, zamilovanosť, známosť, manželstvo.
IV. Ekonomické hodnoty a etika Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok a ako cieľ. Sporivosť, umenie
hospodáriť. Poctivosť, ochrana spotrebiteľa.
V. Dobré meno a pravda ako etické hodnoty Poznanie a pravda ako etické hodnoty. Pravda a lož.
Tajomstvo. Je vždy nesprávne povedať pravdu?
VI. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, v zamestnaní a v povolaní Vzťahy v škole, v zamestnaní.
Mravné aspekty národného uvedomenia a demokratického občianstva.

PROCES
Žiakov učíme chápať význam svedomia vo svojom živote rozlišovaním správneho a nesprávneho
konania. Vedia pomenovať, čo v sebe zahŕňa starostlivosť o zdravie, učíme ich vážiť si svoj život, svoje
zdravie. Vedieme ich k tomu, aby vedeli prejaviť solidaritu a pomoc slabým a chorým, aby mali správny
vzťah k peniazom, rozumne ich využívali.

MATEMATIKA
3 vyučovacie hodiny týždenne
CIELE
- Utvrdiť počtové výkony sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ,
- vedieť pričítať a odčítať jednociferné číslo od dvojciferného v obore do 100 bez prechodu
cez základ 10,
- vedieť prakticky rozlíšiť pár a kus,
- vedieť určovať čas na polhodiny,
- poznať meracie prostriedky dĺžky, hmotnosti a objemu.

OBSAH
Pričítanie jednociferného čísla k dvojcifernému číslu bez prechodu cez základ 10 v obore do 100.
Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10 v obore do 100.
Opakovanie a utvrdenie sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ 10.
Počítanie s kalkulačkou.
Manipulácia s peniazmi.
Určovanie času.
Pojmy 1 kus, 1 pár.
Jednotky dĺžky 1m a 1 cm. Rysovanie čiar, meranie dĺžky.
Jednotka hmotnosti 1 kg, váženie na kilogramy.
Jednotka objemu 1 l, meranie objemu na litre.

PROCES
Matematické vedomosti a zručnosti sa budujú podľa individuálnych schopností žiaka. Prostredníctvom
praktických meraní oboznamujeme žiakov s meracími prostriedkami (pravítko, dĺžkový meter, váha,
odmerný valec). Konkrétne námety úloh vyplývajú z bežného života mentálne postihnutého žiaka.

INFORMATICKÁ VÝCHOVA
1 vyučovacia hodina týždenne
CIELE
- Poznať počítač, monitor, myš, klávesnicu,
- vedieť samostatne zapnúť/ vypnúť počítač,
- vedieť pracovať s myšou a klávesnicou samostatne alebo s pomocou,
- vedieť pracovať s jednoduchým edukačným programom a hrou.

OBSAH
Poznanie a pomenovanie jednotlivých častí počítačovej zostavy (PC, monitor, klávesnica, myš)
Ovládanie klávesnice a myši samostatne alebo s pomocou.
Ovládanie jednoduchej hry:
- pustenie a ukončenie hry samostatne alebo s pomocou.
Práca v jednoduchom grafickom editore pre deti:
- kreslenie vlastných obrázkov, obrázkov podľa návodu
- kreslenie voľnou rukou i s použitím nástrojov editora.
Práca s edukačným programom:
- na rozvíjanie vnímania, pozornosti, pamäti, myslenia, jemnej motoriky, koordinácie
pohybov
- na rozvoj slovnej zásoby, základov počítania a iné
- pre alternatívnu a augmentatívnu komunikáciu.

PROCES
Žiaci pracujú s pomocou učiteľa s ohľadom na ich stupeň postihnutia. Zdokonaľujú si jemnú motoriku.
Prostredníctvom aplikácií, ktoré sú obsahom aj ovládaním primerané stupňu postihnutia žiakov,
získavajú základné zručnosti v používaní počítača. Učíme ich ovládať tieto aplikácie pri kreslení,
trénovaní počítania a písania.

PRACOVNÉ VYUČOVANIE
5 vyučovacích hodín týždenne
CIELE
-

Upevniť si správne pomenovanie nástrojov a stavebnicových častí,
zdokonaliť sa pri práci so žehličkou, pri krájaní chleba,
upevniť zručnosti pri príprave jedál a stolovaní,
upevniť si manuálne zručnosti pri práci s drevom,
rozvíjať schopnosť účelne spracúvať materiál,
rozvíjať kladný vzťah k práci,
zdokonaľovať sebahodnotenie vlastnej práce, práce iných,
upevňovať hygienu a bezpečnosť práce.

OBSAH
Sebaobslužné činnosti
Precvičovanie samostatnosti pri osobnej hygiene: umývanie rúk, tváre, sprchovanie celého tela, čistenie
zubov.
Precvičovanie samostatnosti pri sebaobslužných činnostiach: obliekanie, vyzliekanie, ukladanie odevu a
obuvi, používanie vreckovky, úprava účesu, používanie príboru a riadu pri stolovaní a ich odkladanie.
Práce v domácnosti
Upratovanie, utieranie prachu z nábytku, zametanie a umývanie podlahy, čistenie umývadla,
oboznamovanie sa s čistiacimi prostriedkami.
Ustlanie postele, skladanie pyžama.
Pranie a sušenie spodnej bielizne, vreckoviek.
Zdokonaľovanie sa v žehlení rovných kusov bielizne.
Krájanie chleba ručným krájačom, nožom.
Príprava nátierky, obložených chlebíčkov, jednohubiek, servírovanie zeleniny na tanieri.
Varenie: príprava čaju, mlieka, kakaa, bielej kávy. Vajíčko natvrdo a namäkko, praženica.
Varenie polievok, zemiakovej a krupicovej kaše.
Pečenie perníkov, jednoduchých koláčov.
Šitie: jednoduché opravy odevov, predný a zadný steh.
Precvičovanie ošetrenia rany.
Práce v dielni
Práce s drobným materiálom
Zdokonaľovanie praktických činností s náročnejšími úlohami, zvyšovanie požiadaviek na presnosť
práce.
Zaväzovanie mašle. Prepichovanie prírodnín a iných predmetov, navliekanie na niť.
Kombinované práce s použitím rôznych materiálov.
Práce s papierom a kartónom
Vystrihovanie ozdôb, skladačiek, pásových vystrihovačiek.
Výroba mozaiky z farebného papiera, priestorových figúrok.
Skladanie papiera podľa čísel.
Balenie darčeka do ozdobného papiera.
Práce s textilom
Jednoduchá koláž z rozličného materiálu.
Jednoduché vyšívacie stehy (napríklad krížik) s prihliadnutím na individuálnu úroveň rozvoja motoriky
žiaka.
Práce s drevom
Utvrdenie učiva : povrchová úprava dreva, zatĺkanie a vyťahovanie klincov, vŕtanie dier do dreva
pomocou vrtákov.
Pílenie dreva pílkou.
Spájanie dreva skrutkami, práca so skrutkovačom.
Utvrdzovanie pomenovania jednotlivých nástrojov.

Montážne a demontážne práce
Montáž a demontáž modelov, ukladanie súčiastok.
Modely podľa stavebnicových predlôh.
Zostavovanie pohyblivých modelov.
Upevňovanie názvov stavebnicových častí a nástrojov.
Pestovateľské práce
Ošetrovanie izbových rastlín.
Príprava pôdy: rýľovanie, hrabanie, úprava hriadok.
Siatie / sadenie zeleniny a kvetín podľa miestnych podmienok.
Oboznámenie sa s hlavnými druhmi burín a možnosťami ich ničenia.
Pletie záhonov, kyprenie pôdy, prihnojovanie, zavlažovanie.
Pestovanie trvaliek a starostlivosť o ne.
Práce s rozličným materiálom
Náplň určí vyučujúci podľa možností a schopností žiakov.

PROCES
Jednotlivé činnosti v pestovateľských prácach prispôsobujeme možnostiam školy a miestnym
podmienkam.
Nakoľko sú medzi žiakmi veľké rozdiely v úrovni rozvoja motoriky, individuálne zohľadňujeme a
prispôsobujeme náročnosť pracovných činností. Žiakov vedieme k samostatnosti a zdokonaľovaniu
manuálnych zručností.

SVET PRÁCE
1 vyučovacia hodina týždenne
CIELE
-

Získať základné informácie o ďalších povolaniach v najbližšom okolí,
oboznámiť sa s charakteristikou práce, pracovnými podmienkami a uplatnením v jednotlivých
povolaniach na elementárnej úrovni, primeranej k chápaniu žiakov,
naučiť žiakov vážiť si prácu iných ľudí,
pozorovať prácu v oblasti zdravotníctva, na pošte, v banke,
budovať kladný vzťah k práci,
získavať základné informácie o povolaniach na internete / podľa možností žiakov /

OBSAH
Povolania v oblasti zdravotníctva Oboznámenie sa s povolaniami v oblasti zdravotníctva: lekár,
zdravotná sestra, zubný technik, dentálna hygienička, fyzioterapeut, ortopedický technik, masér, sanitár,
farmaceut, zdravotnícky záchranár – záchranná služba.
Povolania na pošte a v banke
Poštový doručovateľ, doručovateľ balíkov, priehradkový zamestnanec na pošte, vedúci pošty.
Oboznámenie sa s prostredím banky.
Návštevy banky, pošty, zdravotníckych zariadení.
Oboznamovať sa s povolaniami prostredníctvom IKT.

PROCES
Ak je to možné, oboznamovanie sa s povolaniami spájame s konkrétnym pozorovaním daného
prostredia (zdravotné stredisko, lekáreň, nemocnica, pošta, banka). Žiakom približujeme s ohľadom na
ich mentálnu úroveň také druhy povolaní, s ktorými môžu prísť do kontaktu v bežnom živote.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1 vyučovacia hodina týždenne
CIELE
- Rozvíjať a obohacovať získané zručnosti v základných výtvarných technikách,
- kresliť postupne dokonalejší grafický typ postavy človeka v určitej dejovej súvislosti,
- učiť sa zložitejšie a detailnejšie vymodelovať postavu,
- uplatňovať získané výtvarné zručnosti v plošných a priestorových prácach.

OBSAH
Kresba (drievko, perko – tuš, voskový pastel, ceruza, krieda, rudka, suchý pastel, fixka)
- Charakteristické črty ľudskej postavy, odlíšenie mužskej, ženskej a detskej postavy.
- Zobrazovanie ľudskej tváre muža a ženy líniou, farbou a plochou (vlasy, brada, fúzy).
Maľba ( akvarelové farby, tempery, štetec, drievko, suchý a mastný pastel)
- Zobrazovanie postáv v určitom prostredí, zobrazovanie situácií typických pre dané prostredie (deti sa
hrajú na ihrisku, otec šoféruje v aute, mama varí v kuchyni, lekár ošetruje pacienta).
Plošné a priestorové práce
- Kombinovanie rôznorodých materiálov pri vytváraní kompozičných celkov (dopravné prostriedky,
domy v ulici, naša škola).
- Zobrazovanie ľudských a zvieracích figúr používaním výstrižkov rôzneho druhu papiera, dotváranie
pozadia - koláž, kombinácia techník.
Modelovanie (hlina, plastelína, modurit, cesto)
- Vyťahovanie drobných detailov vymodelovaných predmetov, zvieracích a ľudských figúr.
- Modelovanie ľudskej hlavy vytvarovaním gule, modelovanie očí a úst (vtláčaním prsta do
modelovacieho materiálu), nosa a uší (vyťahovaním).

PROCES
Na základe rozhovoru a priameho pozorovania svojej tváre v zrkadle, ostatných spolužiakov,
poukazujeme na charakteristické znaky tváre.
Prostredníctvom rozhovoru o kresbe spresňujeme predstavy žiakov. Vedieme ich k obsahovo a výtvarne
rozvinutému námetu, k technicky dokonalejšej kresbe. V maľbe sa zameriavame na témy vyvolané
citovými zážitkami z blízkeho prostredia žiaka.

HUDOBNÁ VÝCHOVA
1 vyučovacia hodina týždenne
CIELE
- Viesť žiakov k ľahkej a presnej spevnej artikulácii,
- rozvíjať schopnosť vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom,
- uplatňovať tanečné prvky pri pohybovom stvárnení hudby,
- rozvíjať schopnosť sústredene počúvať inštrumentálne a vokálne skladby,
- oboznámiť žiakov s ďalšími hudobnými nástrojmi.

OBSAH
Rytmické cvičenia, rozlišovanie dynamiky, tempa, rytmu a výškového pohybu jednoduchej melódie.
Detské piesne, ľudové a umelé piesne ( Išiel strašiak; Semafor; Čierne oči, choďte spať; Pri Prešporku
na Dunaji; Tu je zima zas; Jedna ruža, dve ruže; Chodíme, chodíme; Anička, dušička, kde si bola a iné).
Počúvanie skladieb v regionálnej ľudovej tvorbe a v detskej populárnej piesni.
Poznávanie hudobných nástrojov: bubon, trúbka.
Hudobno-pohybové hry a ľudové tance.
Uplatňovanie tanečných prvkov ako cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony.
Pokus o osvojenie tanečných krokov polky.

PROCES
V hudobných činnostiach i naďalej vychádzame z individuálnych schopností žiakov.
V skladbách na počúvanie učíme žiakov rozoznávať zvuk bubna a trúbky.
Výber piesní na spev a piesní na počúvanie doplníme aj o detskú populárnu pieseň a regionálnu ľudovú
tvorbu. Vedieme žiakov k prirodzenému a kultivovanému uplatňovaniu tanečných prvkov pri
pohybovom stvárnení hudby.

TELESNÁ VÝCHOVA
4 vyučovacie hodiny týždenne
CIELE
-

Dosiahnuť proporcionálny rozvoj pohybových schopností žiakov,
zdokonaľovať pohybové zručnosti a návyky,
rozvíjať koordinačné schopnosti v komplexnom pohybovom prejave žiakov,
formovať morálne a psychické vlastnosti žiaka prostredníctvom pohybových hier,
rozvíjať kladný vzťah k pohybovým aktivitám,
upevňovať hygienu a bezpečnosť pri pohybových aktivitách.

OBSAH
Zdravotné cviky
Opakovanie a obmieňanie cvikov z nižších ročníkov.
Chôdza na stepperi, po akupresúrnom chodníku.
Bicyklovanie na rehabilitačnom bicykli.
Nácvik bicyklovania na tricykloch a bicykloch.
Kondičné cvičenia
Chôdza- upevňovanie správneho držania tela, chôdza cez nízke prekážky, v zástupe, vo dvojiciach, v
rade.
Chôdza po schodoch s predmetom v ruke. Chôdza vzad.
Chôdza v prírode, po nerovnom teréne vo vzdialenosti viac ako 1 km.
Beh - prirodzený beh s vybehnutím na daný signál zo stoja, z drepu, zo sedu, z ľahu, z kľaku – 15
minút.
Beh okolo mét, beh po kružnici, beh po „osmičke“, nácvik behu cez nízku prekážku.
Skoky – z miesta daným smerom, znožmo i striedavo.
Preskok nízkych prekážok, napnutej mäkkej gumy do výšky 40 cm.
Zoskok z výšky 50 cm na mäkkú podložku do drepu.
Skok do diaľky do pieskoviska.
Poskoky v drepe, poskoky a obraty.
Lezenie – zdokonaľovanie lezenia, podliezania, preliezania.
Výstup po šikmej lavičke lezením a plazením.
Zliezanie prírodných prekážok.
Hádzanie a chytanie- zdokonaľovanie hádzania a chytania, gúľanie lopty do cieľa,
Hod lopty do diaľky horným oblúkom, hádzanie a chytanie lopty odrazenej od zeme.
Prehadzovanie cez vyššie prekážky, cez obruče.
Gymnastické cvičenia – chôdza po švédskej lavičke s 3 prekážkami rozmiestnenými na lavičke.
Cvičenia rovnováhy a obratnosti. Chôdza po zavesenej lavičke.
Výskok na 4 diely švédskej debny do vzporu kľačmo, z kľaku stoj.
Zdvíhanie plnej lopty v kľaku a v stoji, gúľanie a priťahovanie plnej lopty v kľaku.
Cvičenia s gymnastickými posilňovačmi, cvičenia so švihadlami.
Základy akrobatických cvičení
Kolíska, prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke s napnutými nohami, prevaľovanie.
Kotúľ vpred so správnym zbalením, aj na tvrdej podložke.
Nácvik ľahu vznesmo zo sedu skrčmo kolískou vzad.
Zmiešané visy na nízkej hrazde. Rýchle zmeny polôh a postojov. Rovnovážne cvičenia na dvoch a
jednej dolnej končatine. Rovnováha pri pohybe z miesta.
Sezónne činnosti
V zimnom období hry na snehu, chôdza po klzkej ploche, šmýkanie, sánkovanie, bobovanie z mierneho
svahu.
V jarnom a letnom období turistika zameraná na chôdzu s prekonávaním terénnych prekážok,
preliezanie, podliezanie, preskakovanie nízkych prekážok, dvíhanie a prenášanie drobných predmetov.
Hry a súťaže na orientáciu v teréne.

Odporúča sa plávanie žiakov - podľa možností školy.
Kolektívne činnosti
Naháňačky. Loptové hry s jednoduchými pravidlami zamerané na hádzanie, chytanie, podávanie,
prihrávku obojruč trčením, vrchné chytenie obojruč a hry spojené s rýchlym behom. Osvojovanie si
jednoduchých pravidiel hier.
Hudobno – pohybové hry
Cval bokom a vpred. Prísunný krok vpred i vzad.
Vyjadrenie trojštvrťového taktu potleskom, podupom, trojdupom.
Pohybové vyjadrenie pojmov: vysoko, nízko, ticho, silno, pomaly, rýchlo.
Spájanie pohybu s hudbou.
Kondičné a relaxačné cvičenia
Opakovanie a obmieňanie cvikov zameraných na lokálne uvoľňovanie častí hornej a dolnej končatiny,
trupu, na celkovú relaxáciu, prehĺbené lokálne dýchanie, uvoľnené vydychovanie, aktivity na psychické
uvoľnenie.
Kondičné cvičenia realizujeme aj v zimnej a letnej prírode.
Stolný tenis
Súťaživé hry vo dvojiciach, štvoriciach / podľa možností žiakov /.
Zápasy.
Opakovanie, upevňovanie terminológie a pravidiel hry.

PROCES
Pohybové hry zaraďujeme do úvodnej, hlavnej alebo záverečnej časti hodiny. Pomocou nich plánovite a
cieľavedome rozvíjame potrebné pohybové schopnosti žiakov a zvyšujeme ich záujem o cvičenie. Hry
majú mať jednoduchú organizáciu. Pohybová náročnosť a psychické zaťaženie by malo byť primerané k
stupňu mentálneho postihnutia žiakov.
Relaxačné cvičenia je vhodné spájať s dýchacími cvičeniami v príjemnej atmosfére, pomaly a uvoľnene.

