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1. Názov vzdelávacieho programu     
 

Školský vzdelávací program našej materskej školy sa nazýva . 

Názov súvisí s vnímaním charakteristík obdobia detského veku života človeka. 

Detstvo má svoje špecifiká, ktoré potrebujú byť deťmi zažité a precítené, aby sa 

mohli v ďalších obdobiach svojho života osobnostne harmonicky rozvíjať. Deti majú schopnosť 

vnímať svet inak ako dospelí ľudia, a táto schopnosť vnímania sa u nich stále vyvíja. Zvyčajne sa 

naučí dieťa vidieť svet podobne, ako ho vidia dospelí v jeho okolí. To je pre dospelých 

zaväzujúcim faktom. A preto je dôležité, aby v procese výchovy a vzdelávania dostávali deti 

podnety, dôkazy, informácie o tom, že svet je krásny, ba čarovný, a tak do ďalšieho života získali 

schopnosť sa z jeho krásy radovať. V našej materskej škole sa snažíme deti v procese 

objavovania životných krás viesť, sprevádzať a podporovať. 

 

2. Vlastné ciele   
 

„Ideálom výchovy a vzdelávania je dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny 
(samostatný, pracovitý, iniciatívny), šťastný (vyrovnaný, zdravý) a zodpovedný (v konaní voči sebe, ľuďom, 
životnému prostrediu) človek.“  

                                                                                                                                        Milénium 2002 
 

“Nová generácia mladých ľudí by nemala byť generáciou spotrebiteľov – konzumentov, servírovaných hotových 
produktov, faktov, poznatkov, ale predovšetkým generáciou tvorcov požadovaných – nevyhnutných zmien 
a nositeľov zodpovednosti za ne. Na tieto zásadné zmeny v našej spoločnosti má byť jedinec pripravovaný už od 
raného detstva, osobami s väčšou sociokultúrnou skúsenosťou tak, aby v zmysle vyššie uvedenej tézy bol: 

 otvorený inováciám, 

 zodpovedný, 

 aby uplatňoval svoje kritické (ako i tvorivé) myslenie, 

 aby využíval nové poznatky a informácie a náležite ich spracovával, 

 aby bol sebavedomý – dôveroval vlastným kompetenciám, možnostiam, ale taktiež aby poznal a menil svoje 
nedostatky, 

 vedomý si dočasnosti a limitov známych informácií, 

 aby sledoval prospech komunity, v ktorej bude konať a pôsobiť, 

 aktívne sa podieľajúci na konštruktívnej výmene názorov, vyjadrovaní zámerov atď,. nevyhnutných na 
konštituovanie novej, otvorenej pluralitnej spoločnosti (Meredith, 2000).“ 
 

(Dušan Kostrub: Problematika cieľa v počiatočnej edukácii, Rokus 2002). 

Ciele našej materskej školy: 
 

 podporovať rozvoj sociálnych zručností u detí, schopnosť vytvárať dobré vzťahy k druhým, 

k svetu, k prírode, napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi a dospelými; 

 podporovať v dieťati „pozitívneho tvorcu“ – schopnosť tvorivého, pozitívneho, 

konštruktívneho prístupu k životu; 

 uľahčovať dieťaťu adaptáciu na školské prostredie; 

 podporovať rozvoj individuálnych daností dieťaťa, podporovať u detí schopnosť byť  sám 

sebou; 

 zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní vo vzťahu ku všetkým deťom; 
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 nadväzovať na dôvere založenú spoluprácu s rodičmi pri realizovaní výchovy a vzdelávania 

detí, koordinovať  úsilie o zabezpečovanie potrieb detí; 

 posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k materinskému 

jazyku, k štátnemu jazyku a k svojej vlastnej kultúre; 

 podporovať vzťah k prírode, k Zemi, rozvíjať poznanie o prírode, uvedomenie si skutočnosti, 

že sme jej súčasťou, že ju potrebujeme, preto ju musíme chrániť a starať sa o ňu; 

 naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty. 

 

3. Stupeň vzdelania       
 

Predprimárne vzdelávanie 

 

4. Vlastné zameranie našej materskej školy 
 

Prístup k dieťaťu:  Zdôrazňujeme celostný pohľad na dieťa.  Aplikujeme  ho vo výchovno- 

vzdelávacom procese. Dieťa je bytosť duchovno – duševno – fyzická, toto poznanie zohráva 

významnú rolu vo výchove a vzdelávaní detí, upozorňuje na dôležitosť harmonického rozvoja 

kognitívnych a nonkognitívnych schopností dieťaťa (úlohou škôl je výchova detí, nielen 

vzdelávanie). Rozvíjame sociálne zručnosti detí (pozitívny vzťah k ľuďom, ku svetu), vzťah 

k prírode (láska k prírode a ochrana prírody) a poznávanie a vzťah ku tradíciám, zvykom, kultúre 

nášho národa, kraja (korene každého človeka). 
 

Úzka spolupráca s rodičmi, adaptácia detí: Považujeme za dôležité spolupracovať s rodičmi na 

výchove ich detí, mať s nimi dobré vzťahy, komunikovať s nimi počas celého 

pobytu ich detí v našej materskej škole. Sme radi, ak sa rodičia zaujímajú o 

pedagogické princípy, ktorými sa škôlka riadi, rozumejú im, pýtajú sa na všetko, 

čo ich zaujíma, čo im nie je jasné. Ak je výchovno-vzdelávací proces materskej 

školy v súlade s výchovou a názormi rodičov, je to pre deti najlepšia situácia. 

Výchova doma a v materskej škole sa tak dobre dopĺňa, dieťa vníma súlad medzi 

názormi rodičov a tetami učiteľkami v škôlke, čo ho napĺňa istotou. 
 

Adaptácia detí na prostredie materskej školy: Chceme, aby sa deti v našej 

materskej škole cítili bezpečne, a aby rodičia detí dôverovali nášmu prístupu. 

Z týchto dôvodov umožňujeme adaptáciu detí po nástupe do materskej školy 

za prítomnosti rodiča. 
 

Inklúzia detí so špeciálnych výchovnovzdelávacími potrebami: Naša materská 

škola poskytuje výchovnovzdelávací proces nielen deťom zdravým, ale aj 

deťom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Našim zámerom je 

realizovať inklúziu v predškolskom zariadení, tak podporiť inkluzívne 

vzdelávanie v školách na Slovensku. 
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Charakteristika a princípy nášho výchovno-vzdelávacieho procesu: 
 

 Výchovno-vzdelávací proces je založený na prežívaní,  dieťa sa učí poznávať svet srdcom a 

celou svojou bytosťou ( napr. spoznávať strom  vonku osobným kontaktom s ním, využitím 

všetkých zmyslov, vnímaním, pohybom – ohmatáme strom, obzrieme si listy, kôru, korunu, 

kmeň, korene, deti naň môžu vyliezť, objať ho, chodiť ho sledovať v priebehu roka..). 

 Obracať  sa k srdciam detí. 

 Praktizovať pozitívny prístup ku každej situácii, ku každému dieťaťu, k ľuďom, k svetu. 

 Podporovať u detí schopnosť vnímať seba ako pozitívneho tvorcu, riešiteľa nachádzajúceho 

východiská, harmonizujúcu osobnosť s vierou vo vlastné schopnosti. 

 Deti sú účastné na dianí v materskej škole, ktoré spolu prežívajú a spoluutvárajú. Preto 

učiteľky vykonávajú všetky činnosti spolu s deťmi. 

 Vytvárať činnosti na vnímanie čara a zázrakov života – hlavne prežívanie veľkých sviatkov 

v roku, kontakt s prírodou – pohyb vonku, tvorivé činnosti reálnej potreby- ako pečenie 

chlebíka, ... 

 Obmedziť aktivity podporujúce jednostranne myslenie, realizované abstraktným spôsobom 

(čítanie, počítanie, akúkoľvek abstraktnú výučbu, ešte bude každé dieťa dosť sedieť 

a memorovať v ďalšom období života, učia sa inak, prežívaním a napodobňovaním pani 

učiteľky pri životom naplnených činnostiach) 

 Rozvíjať manuálnu zručnosť, tvorivosť prostredníctvom vytvárania krásnych vecí, ktoré dieťa 

aj využije (remeslá, umelecké činnosti, práca v záhradke, práca vo svojom prostredí – 

príprava desiaty – deti si natierajú chlebík, upratujú si,..) 

 Deti nehodnotíme, neopravujeme ich malé diela, lebo sa tým blokuje tvorivý proces. Radšej 

mu ukážeme, ako by to mohlo ešte urobiť. 

 Veľa pohybu, kontakt s prírodou 

 Voľná hra 

 Podporovať sociálne cítenie detí. 

 Vytvoriť vhodné prostredie – čaro vzbudzujúce ( nie racionálny poriadok), systematicky 

predpripravené pre potreby detí práve tej skupiny, ktorá sa v tom prostredí nachádza. 

 Chrániť deti pred stresom - nenarušená nervová sústava odoláva náporom života oveľa 

bezpečnejšie než nervová sústava opotrebovaná stresom 

 Uprednostňovať ľudský faktor pred technickým  (čítať  z knihy - vhodné rozprávky, nie napr. 

z CD prehrávača ) 

 

5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 
 

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie, celodennú a poldennú 

starostlivosť deťom od troch do šesť rokov, deťom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (zdravotné telesné postihnutie) a deťom s odloženou 

školskou dochádzkou. 
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6. Učebné osnovy  
 

Učebné osnovy pozostávajú zo 17 obsahových celkov, prostredníctvom ktorých sa realizuje 

výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole. Týkajú sa skutočného života v materskej 

škole, ktorý je ovplyvňovaný ročným cyklom. Sú zostavené tak, aby sprostredkovali deťom vo 

veku 3 až 6 rokov primeraným spôsobom obsah štátneho vzdelávacieho programu. Zároveň sa 

v nich odzrkadľuje vlastné zameranie našej materskej školy (rozvoj sociálnych zručností, vzťah 

k prírode, vzťah k tradíciám, zvykom). 

 

7. Vzdelávacie štandardy   
 

Vzdelávacie štandardy inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské 

školy sú v školskom vzdelávacom programe spracované v troch skupinách:  

1. Vzdelávacie štandardy viazané na konkrétne obsahové celky.  

2. Vzdelávacie štandardy neviazané na obsahové celky, voliteľné učiteľkou, 

ktorá si ich voľne vyberá na základe aktuálnych potrieb detí, ich 

osobnostného rozvoja, a na základe aktuálnej situácie v detskom kolektíve.  

3. Vzdelávacie štandardy dosahované priebežne bežnými dennými aktivitami, 

ktoré nie je potrebné, resp. efektívne plánovať ako súčasť cielených 

výchovno-vzdelávacích aktivít.  

 

8. Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti:      
 

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti  vychádzame: 

- zo zamerania a cieľov výchovy a vzdelávania materskej školy; 

- z obsahu školského vzdelávacieho programu Čarovný svet a štátneho vzdelávacieho   

programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách; 

- z úrovne jednotlivých detí v triede podľa zistení (odpovedí na evaluačné otázky) ; 

- z personálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania;   

- z materiálno-technických a priestorových podmienok; 

- z reálnych možností, ktoré materská škola má vo svojej lokalite má; 

- z odporúčaní centra špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti so ŠVVP. 
 

Princípy  plánovania: 

1. V plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti majú učiteľky voľnosť, ktorá sa prejaví aj 

rozdielmi v činnosti medzi oboma triedami materskej školy.  

2. Štandardy, viazané na konkrétny obsahový celok, sa musia všetky v rámci realizácie 

obsahového celku naplánovať a ich následná realizácia je prispôsobená výchovno-

vzdelávacím potrebám detí.  
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3. V rámci jednej vzdelávacej aktivity si učiteľky podľa rozvojových možností detí v triede môžu 

zvoliť aj rôzne úrovne jedného výkonového štandardu, jedna úroveň môže byť zaradená aj 

niekoľkokrát. 

4. Učiteľka pri plánovaní dbá o vyvážený pomer zamerania činností. Nesmie celkovo 

prevládnuť vzdelávanie detí, dbáme o harmonický rozvoj osobností detí (vyváženosť rozvoja 

kognitívnych a nonkognitívnych schopností). Pomer zaradenia vzdelávacích oblastí je 

ovplyvnený aj témou aktuálneho obsahového celku. 

5. Povinnou súčasťou plánu je pohybová aktivita. 

6. Deti nevyučujeme, deti sa učia predovšetkým vlastným prežívaním (aktívne učenie sa), čo je 

zohľadnené pri plánovaní činnosti.  

7. Nie je jednostranne dôležitý len výkon (kvantita aktivít, vedomostí), dôležitá je kvalita 

prežívania výchovno-vzdelávacieho procesu. Resp. nie je dôležitý len cieľ,  veľmi dôležitá je 

cesta. ( Harmónia medzi kvalitou procesu a kvantitou.) 

 

9. Obsahové celky  
 

Charakteristika obsahových celkov:  
 

Obsahové celky nie sú uzavretými celkami, sú vypracované tak, aby 

umožňovali učiteľkám prispôsobovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 

konkrétnym deťom s ich vzdelávacími potrebami. Témy jednotlivých 

celkov sa prelínajú, rovnako ako sa prelína prirodzeným spôsobom život 

okolo nás, ciele jedného z nich možno dosahovať aj pri realizácii obsahu 

iných celkov. Témy celkov boli kolektívom materskej školy spoločne 

vypracované a zoradené  tak, aby prirodzene odzrkadľovali život detí 

v škôlke v aktuálnom ročnom období. Ich časová realizácia nie je 

obmedzená, odporúčame však prispôsobovať obsahové celky 

skutočnému životu. 
 

9.1  Škôlka nás s láskou víta 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Obsahový celok je zameraný na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností detí, adaptáciu 
na novú životnú situáciu, prostredie, kolektív. 
September je dôležitý pre deti z dôvodu nástupu do materskej školy. Potrebujú pocítiť 
láskavú atmosféru pre nich nového prostredia, potrebujú nadviazať vzťah s tetami 
učiteľkami založený na dôvere. Nadviažu kontakt s novými kamarátmi. Dôraz v procese 
adaptácie sa bude klásť na pohybové, sociálno-emocionálne hry, spev, radosť, dobrú 
atmosféru. Pozornosť sa zameria aj na rodinu, jej členov, ktorých deti poznajú doteraz 
najlepšie, môžu sa na nich spoľahnúť, a na tých, s ktorými sa v škôlke práve zoznamujú. 
Pribudnú do kategórie známych ľudí, na ktorých sa deti budú môcť tiež obrátiť. Budú sa 
zoznamovať s prostredím, s hračkami, s pravidlami, s režimom dňa. 
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Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a spoločnosť: 
- Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná mená 

učiteliek v triede. 
- Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými osobami – 

deťmi i dospelými. 
- Opíše režim dňa. 
- Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej známej budovy. 
- Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské vzťahy v blízkej rodine. 

Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
, 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- zoznamovacie hry – „Kamarát, kamarát“  
- hudobno-pohybové hry – „Červené jabĺčko“ 
- prechádzky v prírode a v okolí materskej školy 
- pohybové hry v záhrade na zoznamovanie 
- pohybové hry v telocvični 
- čítanie rozprávky téma kamarátstvo 
- spievanie piesní, rytmizovanie riekaniek 
- kreslenie, maľovanie, modelovanie 
- kreslenie kamaráta 
- hra: „Nakreslím si dom“ – členovia rodiny 

 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 

Odporúčané učebné zdroje: 
 

- výtvarný, prírodný, technický, odpadový materiál, 
- detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky, encyklopédie, 
- pomôcky pre rozvoj jemnej motoriky (Montessori - Nienhuis), 
- pomôcky pre rozvoj matematických predstáv (aritmetika, geometria), 
- odborná literatúra, 
- pravidlá správania sa v triede, 
- molitanová stavebnica rôznych geometrických tvarov, 
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- detské hudobné nástroje Orffowho inštrumentára. 
 

Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 

Trvanie:  3 týždne 
 

      

9.2  Ďakujeme za úrodu, milá Zem 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Obsahový celok je zameraný na rozvíjanie vzťahu k prírode, na získavanie vedomostí 
o prírode prostredníctvom zážitkov v prírode, pozorovania a skúmania prírody.   Na jeseň sa 
bude venovať pozornosť úrode ako daru prírody ľuďom, zvieratkám (rozvíjanie vzťahu 
k prírode). Deti budú v záhrade zbierať úrodu – zeleninu, ovocie, bylinky. Usporiada sa 
spoločná slávnosť poďakovania prírode. Pohľad na prírodu ako na darcu zdravia – nie je 
jedno, čo jeme, čo telu dávame. Najlepšie pre zdravie je čerstvé ovocie, zelenina, ale je 
potrebné jesť aj iné veci. Aby sme sa mohli hrať s kamarátmi, pomáhať im, potrebujeme silu, 
preto musíme vedieť, ktoré jedlá sú pre telo užitočné, ktoré naopak. Deti budú pozorovať, 
poznávať, rozlišovať plody jesene, budú získavať praktické skúsenosti súvisiace s jesenným 
obdobím. Bude venovaná pozornosť tradičným spôsobom spracovávania darov prírody 
(zaváranie, pečenie, sušenie,...). Za všetko, čo nám príroda dáva, sa učíme aj my jej dávať, 
čo potrebuje. Učíme sa chrániť prírodu, mať ekologické cítenie (recyklácia,..). 
 

Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
- V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine. 
- V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo 

skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom. 
- V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a vytvorí 

skupinu predmetov s určeným počtom. 
- Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom. 
- Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov bez 

určovania ich počtu. 
- Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3 skupinky 

s rovnakým počtom. 
- Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku obrázkov na 2 skupinky s rovnakým 

počtom. 
- Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, 

veľkosť, materiál a pod.). 
- Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, 

materiál a pod.). 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
- Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov. 
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- Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb. 
- Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny. 
- Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre 

správnu životosprávu. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 

 

Človek a spoločnosť: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 
-Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- práca v záhrade; 
- zbieranie úrody v záhrade a jej spracovanie; 
- pečenie koláčov, príprava ovocného taniera, varenie lekváru, sušenie ovocia; 
- slávnosť vďaky za úrodu 
- hudobnodramatická hra: „Dary jesene“; 
- výroba pexesa: „Čo je zdravé, čo je nezdravé“, 
- chuťové, čuchové, hmatové hry 
- hudobno-pohybové hry 
- recyklácia odpadu 
- pozorovanie procesov zrenia, vädnutia, hnitia,... 
- príprava záhradky na prichádzajúcu zimu 

 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 

Odporúčané učebné zdroje: 
 

- záhradka, záhradné náradie, 
- kuchynské prostredie, pomôcky na spracovávanie úrody, 
- výtvarný, prírodný, technický, odpadový materiál, 
- detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky, encyklopédie, 
- detské hudobné nástroje Orffowho inštrumentára, 
- CD – prehrávač a CD ľudových rozprávok, piesní, riekaniek, 
- pracovné zošity (jar, leto, jeseň, zima), 
- pomôcky pre rozvoj biologických (botanických, zoologických) predstáv (napr. puzzle 

rôznych druhov rastlín, zvierat, herbár,...). 
Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
5 
, 

Trvanie: 3 týždne 
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9.3  Sviatok svätého Martina 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Obsahový celok je zameraný na podporu tradícií, vnímania cyklu prírody a rozvoj sociálnych 
zručností. V novembri „prichádza Martin na bielom koni“, ktorý je súčasťou tradícií a ročných 
sviatkov. Téma sv. Martina sprostredkuje príklad súcitu, darovania, rozdelenia sa s blížnym. 
Usporiada sa slávnosť, ktorá je spojená s divadielkom, pohybovo – hudobnými hrami, 
spevom, hraním na hudobné nástroje. Slávnosť bude prebiehať za účasti rodičov. Príprava 
na slávnosť spočíva v príprave priestorov (výzdoba), v príprave pohostenia deťmi a pani 
učiteľkami. Na slávnosti sa zahrá divadlo o sv. Martinovi – legenda o jeho láskavom srdci 
a dobrých skutkoch. Nad príbehom sa spoločne zamyslíme, aby sme sa inšpirovali k pomoci 
druhým, k dobrým skutkom vychádzajúcim z láskavého srdca. 
 
 

Vzdelávacie štandardy: 
Jazyk a komunikácia: 
- Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i.). 
- Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a spoločnosť: 
- Ocení dobré skutky. 
- Podelí sa o veci. 
- Obdarí druhých. 
- Poskytne iným pomoc. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
- Farbami vyjadruje pocity. 
- Hravo experimentuje s farbami. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- divadlo o sv. Martinovi 
- slávnosť sv. Martina 
- príprava prostredia, pohostenia 
- výroba vlastného lampášika 
- dramatická hra s bábkami 
 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
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Odporúčané učebné zdroje: 
 

- kniha legiend 
- kreatívny materiál 
- čítanie rozprávky na tému medziľudskej pomoci 
 

Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 

Trvanie: 1 týždeň 
 

 

9.4  Zima je už pred dverami 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Obsahový celok je zameraný na rozvíjanie prírodovedných poznatkov, na podporu vzťahu 
k prírode. Deti budú venovať pozornosť súvislostiam – ako všetko so všetkým súvisí a závisí 
od seba (prírodné zákonitosti a základ ekologického vnímania). 
Všímame si, že prichádza zima, uvedomujeme si, že život nie je len o nás, ale v prírode žijú aj 
zvieratká, ktoré v zime nebudú mať veľa možností sa nakŕmiť. Taktiež si všímame, či majú 
kde cez zimu bývať. Spoločne budeme vyrábať pre nich krmivo a vtáčiu búdku. Deti pocítia, 
že sú súčasťou prírody, že majú možnosť pomáhať, podporovať, chrániť a všímať si zvieratká, 
že sú tu (budú pomocníkmi pre zvieratká). Budeme si spoločne uvedomovať, hľadať, čo 
všetko sa nachádza na našej Zemi - ľudia, zvieratká, rastlinky, kamienky. Deti poznávajú 
seba, svoje telo, ako funguje, poznávajú, ako fungujú živočíchy. Zem všetkým a všetkému 
poskytuje priestor, je rozmanitá, krásna, zázračná. Musíme sa o ňu starať, zodpovedne k nej 
pristupovať. Život na Zemi môže byť krásny vďaka tomu, že na Zem svieti Slnko, ktoré dáva 
svetlo, teplo. K Zemi patrí aj Mesiac, ktorý vidíme na oblohe v noci spolu s hviezdami – inými 
slnkami.  
 
 

Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
- Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. 
- Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov. 
- Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu. 
- Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy. 
- Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich. 
- Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy. 
- Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov. 
- Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách. 
- Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela – dýchanie, trávenie, pohyb, krvný 

obeh, zmyslové vnímanie. 
- Opíše Zem ako súčasť vesmíru. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
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Človek a spoločnosť:  
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce: 
- Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
- Kreslí postavu. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 
- Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka. 
- Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia. 
- Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia (napr. nekýcham na 

druhého) a vzniku zubného kazu (čistím si zuby). 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 

- výroba vtáčej búdky; 
- príprava krmiva pre vtákov; 
- spievanie piesne: „Bude zima, bude mráz“; 
- čítanie odborných kníh – sťahovavé vtáky; 
- pomenovanie lesných zvierat; 
- kreslenie, maľovanie podľa témy;  
- hra na hudobných nástrojoch; 
- rytmizovanie riekaniek; 
- prechádzky v prírode; 
- hľadanie a pomenovanie zástupcov živočíšnej ríše; 
- pohybovo-relaxačné cvičenia a hry; 
- hudobno-pohybové hry; 
- kreslenie: „Čo sa mi na Zemi páči“; 
- tvorivá práca – konštruktívne a grafické činnosti; 
- maľovanie a modelovanie Zemi, slnka a Mesiaca, resp. iných planét. 
 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 

Odporúčané učebné zdroje: 
 

- výtvarný, prírodný, technický, odpadový materiál,  
- detská literatúra, ľudové a autorské rozprávky, encyklopédie) 
- odborná literatúra, 
- detské hudobné nástroje Orffowho inštrumentára, 
- pomôcky pre rozvoj geografických predstáv (napr. mapy , puzzle kontinentov, sveta , 

glóbus) 
- CD – prehrávač a CD ľudových rozprávok, piesní, riekaniek 
- pracovné zošity (jar, leto, jeseň, zima) 
- pomôcky pre rozvoj biologických (botanických, zoologických) predstáv (napr. puzzle 

rôznych druhov rastlín, zvierat, herbár,...) 
- priestorové modely zvierat všetkých kontinentov 
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- pomôcky pre rozvoj zmyslov (hmat, čuch, sluch, zrak, chuť) 
 

Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Trvanie: 3 týždne 
 

 

9.5  Blíži sa čas čarovných Vianoc 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Obsahový celok je zameraný na rozvoj tvorivosti, podporu ľudových tradícií a zvykov, 
sociálny a emocionálny rozvoj. 
Obdobie Adventu je charakteristické stíšením sa, vnútorným prežívaním zázračného obdobia 
Vianoc, ktoré prichádzajú, a na ktoré sa pripravujeme vnútorne aj navonok –zdobenie, 
upratovanie, pečenie, výroba darčekov pre blízkych, pohľadníc. Vlastný zmysel Vianoc sa 
deťom približuje adventnými príbehmi. Deti sú vedené k urobeniu poriadku v škôlke, k tomu, 
aby pomáhali aj doma, (s upratovaním, pečením,..). Na obdobie stíšenia nadväzuje 
oslavovanie radostnej udalosti, posolstva Vianoc, čo spoločne prežijeme na predvianočnej 
slávnosti (spev, hra na hudobné nástroje, hudobno – pohybové hry). Deti si uvedomujú úlohu 
pomocníka svojich rodičov ( v decembri v súvislosti s prípravou na sviatky doma, v rodine). 
 
 

Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
- Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-pohybových 

činnostiach. 
- Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literárneho útvaru rytmickým 

sprievodom. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
- Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného 

pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, 
vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb). 

Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Človek a spoločnosť: 
- Obdarí druhých. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce: 
- Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných 

výrobkov. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
- Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam. 
- Spieva piesne a riekanky. 
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- Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady, 
piesne či skladby. 

Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 

- čítanie adventných príbehov;  
- pohybové hry v prírode – hry v snehu, na lade; 
- hudobno-pohybové hry s tematikou zima, ročné obdobia; 
- počúvanie vianočných kolied; 
- hranie na detské hudobné nástroje; 
- učenie sa vianočných básní; 
- učenie sa piesní na vianočnú slávnosť; 
- nacvičovanie vystúpenia pre rodičov ; 
- prednes vianočnej besiedky; 
- pečenie medovníkov 
- výroba ozdôb 
- výroba vianočných ozdôb; darčekov, pohľadníc; 
- kreslenie: „Ako som doma pomáhal“. 

 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Odporúčané učebné zdroje: 

- literatúra s adventnými príbehmi 
- knihy o tradíciách, zvykoch 
- detské hudobné nástroje Orffowho inštrumentára, 
- výtvarný, kreatívny materiál 
- adventný kalendár 
- vianočný stolček 
- vianočný stromček 
- suroviny na prípravu medovníkov 
Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 

 

Trvanie: 3 týždne 
 
 

 

9.6  Vitaj Nový rok, tešíme sa na teba! 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Zámerom obsahového celku je rozvoj a podpora tvorivého prístupu k životu, rozvoj 
sociálnych zručností, emocionality. Nový rok  „čaká“ na naše prežívanie, na to, čím ho 
naplníme. Je na nás, ako ho budeme prežívať. Spoločne si pripomíname, že môžeme prispieť 
k tomu, aby bol prichádzajúci rok krásny – pre každého z nás, aj pre naše okolie.  Najkrajší 
je svet vtedy, keď sa snažíme byť „pomocníkom dobra“. Spoločne s deťmi vyhľadávame 
príklady dobrých skutkov okolo nás a možnosti byť „pomocníkmi dobra“ v každodennom 
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živote (pomoc kamarátom so zdravotným postihnutím, starým ľudom, chorým, slabým, 
prírode,...). Okrem pomáhania sa učíme hľadať krásu a radosť aj v ďalších rozmeroch života 
-v krásach prírody v zime, v zažívaní zimných radovánok (guľovanie sa, kontakt so snehom, 
ľadom, šmýkanie sa – každé dieťa podľa svojich možností). V tomto obsahovom celku sa 
venujeme aj tradíciám a zvykom, ktorými ľudia vítali nový rok. Rovnako dôležité je  
venovanie pozornosti kalendárnemu roku, jeho členeniu na mesiace, týždne, dni,... 
 

Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
Úplne voliteľné učiteľkou. 
 

Matematika a práca s informáciami: 
- Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou. 
- V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10. 
Ostatné voliteľné učiteľkou. 
 

Človek a príroda:  
- Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 
- Vymenuje ročné obdobia. 
Ostatné voliteľné učiteľkou. 
 

Človek a spoločnosť: 
- Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka. 
- Vie, koľko má rokov, pozná ročné obdobie, príp. aj mesiac svojho narodenia. 
- Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania. 
Ostatné voliteľné učiteľkou. 
 

Človek a svet práce: 
Úplne voliteľné učiteľkou. 
 

Umenie a kultúra: 
Úplne voliteľné učiteľkou. 
 

Zdravie a pohyb: 
Úplne voliteľné učiteľkou. 
 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- hudobno-pohybové hry (Padajúce vločky, Zima v lese) 
- výroba kalendára ročných období, mesiacov, dní,... 
- hry v prírode 
- pohybovo-dramatická hra „O troch kráľoch“ 
 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Odporúčané učebné zdroje: 
 

- výtvarný materiál 
- ročný kalendár 
- detská literatúra 
- knihy o tradíciách, zvykoch 

 

Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
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Trvanie: 2 týždne 
 
 

 

9.7  Fašiangy – čas radosti, veselosti 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Budeme venovať pozornosť tradičným kultúrno –ľudovým sviatkom, ktoré sú 
charakteristické pre toto ročné obdobie – fašiangy.  Prežívanie ľudových tradícií rozvíja 
povedomie o kultúre nášho národa, o spolupatričnosti k nemu. Radosť a veselosť typická pre 
fašiangy sa prejaví v tvorivej činnosti detí – deti budú svoj tvorivý potenciál realizovať 
v umeleckej tvorbe. Obdobie fašiangov je ukončené karnevalom (spev, hudobné vystúpenie 
detí, hra na hudobných nástrojoch, tanec),na ktorý si deti sami pripravujú masky. Príprava 
na prežitie sviatkov a karnevalu je typická svojou pestrofarebnosťou, tým toto obdobie 
prispieva k zameraniu pozornosti detí na svet farieb. Budú sa venovať objavovaniu ich 
vlastností, budú môcť s nimi experimentovať (v rámci rôznych výtvarných techník). 
 
 

Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
- Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literárneho útvaru rytmickým 

sprievodom. 
- Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a spoločnosť: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
- Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej dramatiky. 
- Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky.  
- Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo inými umeleckými 

výrazovými prostriedkami. 
- Spieva piesne a riekanky. 
- Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady 

piesne či skladby. 
- Vystrihuje časti obrázkov 
- Spája časti obrázkov lepením. 
- Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok. 
- Pomenuje základné a zmiešané farby. 
- Ovláda základy miešania farieb. 
- Ovláda niekoľko techník maľovania. 
- Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru. 
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- Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné dielo. 
Ostatné voliteľné učiteľkou. 
 

Zdravie a pohyb: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- tvorivé výtvarné činnosti (výrova karnevalových masiek, fašiangovej výzdoby) 
- pohybovo-hudobné aktivity 
- aktivity zamerané na vnímanie umeleckých diel výtvarného umenia 
- aktivity zamerané na vnímanie rôznych hudobných žánrov 
- aktivity zamerané na vnímanie pohybového umenia (rôzne formy tanca) 
- exkurzia do divadla, galérie 
- príprava na karneval, karneval 
 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky 
 

Odporúčané učebné zdroje: 
- tvorivý materiál 
- knihy s umeleckými dielami 
- CD prehrávač 
- priestory galérie, divadla 
- reprodukcie umeleckých diel 
- Orffov inštrumentár 
 

Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Trvanie: 2 týždne 
 
 

 

9.8  Viem sa stať takým, akým chcem byť 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Zámerom obsahového celku je rozvíjať sociálne zručnosti - uvedomovanie si svojich 
vlastností, vlastností svojich kamarátov, schopnosť so svojimi vlastnosťami pracovať, 
schopnosť s druhými vychádzať, spolupracovať. Podporujeme osvojovanie si kultivovaného 
správania sa. V rámci rozvoja emocionálnych zručností budú deti usmerňované k 
pozitívnemu a konštruktívnemu prístupu k sebe, budú vedené k tomu, aby sa naučili vidieť 
svoje dobré vlastnosti, aj to, čo sa zvykne považovať za chyby, a viesť ich k tomu, aby zistili, 
že so svojimi chybami môžu konštruktívne pracovať. Taktiež sa potrebujú naučiť vidieť dobré 
vlastnosti u kamarátov, pri ich chybách si uvedomiť, že chyby má každý z nás. Budeme spolu 
objavovať, že každý je niečím výnimočný, či už svojou povahou, alebo tým, čo dáva svetu, čo 
dokáže robiť, na čo má talent. Budeme zisťovať, čo kto dáva svetu svojim zamestnaním, čo 
robia rodičia detí. Budeme spoznávať dôležitosť rozmanitosti rôznych povolaní. 
 
 

Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
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Matematika a práca s informáciami: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a spoločnosť: 
- Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na prejavy emócií – pozitívne i negatívne. 
- Opíše aktuálne emócie. 
- Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania. 
- Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým. 
- Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii. 
- Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu. 
- Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach. 
- V dialógu vie vypočuť iných (detí i dospelých). 
- Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie. 
- Presadzuje sa v hre alebo činnosti spoločensky prijateľným spôsobom. 
- Nenásilne rieši konflikt. 
- Odmieta nevhodné správanie. 
- Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania. 
- Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce: 
- Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. lekár, šofér, učiteľ, policajt). 
 

Umenie a kultúra: 
Úplne voliteľné učiteľkou. 
 

Zdravie a pohyb: 
Úplne voliteľné učiteľkou. 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- kreslenie, maľovanie 
- hudobno-pohybové hry 
- dramaticko-pohybová hra „Hádaj, kto som“ 
- dramatizácia príbehu  

 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky 
 

Odporúčané učebné zdroje: 
 

- karty povolaní 
- detská literatúra (ľudové a autorské rozprávky) 
- pravidlá správania sa 

 

Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky 
 
 

Trvanie: 2 týždne 
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9. 9  Knihy – dvere do rozprávky 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Hlavným cieľom je nadviazanie, rozvíjanie pozitívneho vzťahu u detí  ku knihám, ku čítaniu. 
Dobré zážitky zo spoločného čítania v mš  u detí vytvoria základ  pre lásku ku knihám. Kniha 
znamená možnosť zažiť iný svet, príbeh, kniha je zdrojom múdrosti. S deťmi sa čítajú 
rozprávky o zvieratkách, o prírode, aj klasické rozprávky. Venujeme sa téme rôznorodosti 
kníh – poznáme rozprávkové knihy, encyklopédie, slovníky,..., v nich si môžeme nájsť, čo 
potrebujeme vedieť. Ku knihám máme úctu, vyrobiť ju znamená veľa práce. 
 
 

Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
- Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže predvídať dej, 

domýšľať (dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu v prenesených situáciách 
a pod. 

- Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, aktov, informácií a i.). 
- Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. 
- Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach. 
- Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-pohybových 

činnostiach. 
- Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (v primeraných ekvivalentoch) používa 

výrazy ako autor, kniha, spisovateľ. 
- Používa knihu správnym spôsobom. 
- Identifikuje niektoré písmená abecedy. 
- Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a uvedie jednoduché 

príklady. 
- Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie 
z iných zdrojov. 

- Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou(básničkou) a prozaickými 
žánrami. 

- Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi a  skutočnými príbehmi zo života. 
- Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu a opiera sa pri tom o poznanie 

štruktúry rozprávok, príbehov pre deti a bájok. 
- Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam jednoduchých slovných spojení. 
- Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. 
- Rozčlení zvolené slová na slabiky. 
- Vyčlení začiatočnú hlásku slova 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
- Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry či používať 

digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu a pod. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
Úplne voliteľné učiteľkou 
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Človek a spoločnosť: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- čítanie rôznych vybraných kníh, rozprávok pri rôznych príležitostiach (pred spaním, 
pred desiatou, pri slávnostiach,...) 

- rozhovor o knihách, (obľúbená kniha, o tom, či majú deti doma nejaké knihy, či si 
čítajú, s kým si čítajú,...) 

- práca s knihou  (deti hľadajú bylinky v atlase, zvieratká v encyklopédii, ..) 
- vyrobenie vlastnej knihy 
- písanie článku do časopisu 
- aktivita „moja obľúbená kniha“ 

 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 

 

Odporúčané učebné zdroje: 
 

- knihy rôzneho žánru 
- výtvarný, kreatívny materiál 

 

Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky 
 

Trvanie: 3 týždne 
 

 

9.10  Vitaj jar 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Zámerom obsahového celku je získavanie vedomostí o prírode, o javoch, rozvoj ekologického 
cítenia. Vnímanie prichádzajúcej jari – nového ročného obdobia, jej atmosféry, vnímanie 
prebúdzania prírody. Pozorovanie púčikov, prvých kvietkov, listov, hmyzu, vtáčikov, počasia. 
Učíme sa spoločne byť vnímavými voči kráse prírody, radovať sa z jej prejavov a darov, 
vnímať, že sme jej súčasťou. Príchod jari sa oslávi jarnou slávnosťou, na ktorej deti budú 
sadiť semienka rastlín ako symbol života. 
 
 

Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
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1. Vnímanie prírody: 
- Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.  
- Vymenuje ročné obdobia. 
- Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 
- Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí. 

2. Rastliny: 
- Uvedie niektoré životné prejavy rastlín.  
- Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny. 

3. Živočíchy: 
- Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.  
- Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov. 

4. Neživá príroda: 
- Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda.  
- Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka. 
- Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzduchu. 

5. Prírodné javy: 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Človek a spoločnosť: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- práca v záhrade (okopávať, hrabať, sadiť, polievať,...), 
- príprava záhonov na sadenie (vrátane hliny zo záhradného kompostu), 
- výber semienok, rastliniek, priesadiek,...príprava priesadiek zo semienok,  
- sadenie rastliniek, 
- strihanie suchých rastlín, konárov, 
- jarné upratovanie, 
- zbieranie púpavy, varenie púpavového medu, 
- slnečné hodiny, 
- jarná slávnosť, 
- dážďomer, 
- búdka dobrých prianí pre prírodu, 
- vtáčia búdka, vtáčie kŕmidlo, 
- čítanie rozprávok: „O snežienke“ , „Korienkové deti“, „O húsenici“,  
- hranie divadielka, 
- jarná brigáda s rodičmi, 
- pozorovanie chrobáčikov, dážďoviek lupami, 
- výroba hotelu pre hmyz, 
- výroba hlinených misiek pre vtáčiky (na vodu). 
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Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Odporúčané učebné zdroje: 
 

- záhrada v areáli materskej školy  
- okolie materskej školy 
- atlas rastlín, knihy o záhradných prácach, o prírode, knihy s rozprávkami 
- pracovné náradie (na prácu v záhrade, na prácu s drevom) 
- keramická hlina, keramická dielňa 
- drevený materiál (búdka dobrých prianí, búdka pre vtáčiky) 
 

Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 

 

Trvanie: 3 týždne 
 
 

 

9.11  Veľká Noc  

Charakteristika obsahového celku: 
 

Rozvoj vzťahu k ľudovým tradíciám, rozvoj tvorivosti, získavanie poznatkov na tému kultúry, 
národa.  S deťmi spoločne prežijeme sviatky Veľkej Noci, precítime ich význam (na úrovni 
primeranej deťom). Budeme venovať pozornosť  ľudovým tradíciám spojeným s Veľkou 
Nocou, budeme spievať ľudové piesne, recitovať básničky, skrášlime spoločné priestory, 
vyrobíme veľkonočné ozdôbky (kraslice, korbáč, pohľadnice,...).Veľká Noc ako oslava života. 
 
 

Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a spoločnosť: 
História okolia: 
- Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce: 
Materiály 
- Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, 

vlna a pod.). 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
Hudobná výchova/vokálne činnosti 
- Spieva piesne a riekanky 
Výtvarná výchova/výtvarné činnosti s farbou 
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- Ovláda niekoľko techník maľovania. 
- Používa rôzne maliarske nástroje. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- skrášľovanie priestorov materskej školy, upratovanie 
- výroba ozdôbok (vajíčka, korbáč, keramika, pohľadnica,...) 
- príprava tradičných jedál  
- básničky, pesničky, rozprávky na veľkonočnú tému 
- rozprávka: O húsenici - je to rozprávka o smrti a nového života - deťom sa rozprávka 

číta, učiteľky hrajú bábkové divadlo, deti hrajú príbeh aj sami v rámci pohybovo-

dramatickej hry. 
- tématické kreslenie kresliť veľkonočné vajíčko a dokresliť výzdobu podľa zadania, 

vystrihnúť 
- bádateľské aktivity (historické, deskriptívne) so zameraním na naše tradície a 

rôznorodosť slávenia sviatkov v rôznych rodinách, krajoch, krajinách 
- modelovanie z hliny alebo vosku: vajíčko, kuriatko, zajačik, vtáčik, snežienka, ... 
 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Odporúčané učebné zdroje: 
 

- knihy o tradíciách, zvykoch 
- suroviny na prípravu veľkonočných jedál 
- tvorivý materiál 
Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Trvanie: 2 týždne 
 
 

 

9.12  Strom 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Obsahový celok je zameraný na vnímanie prírody (atmosféra, čaro prírody), poznávanie jej 
rôznych životných prejavov (rast, kvitnutie, plody, odpočinok, príjem živín,..), rozvoj 
ekologického cítenia (ochrana prírody), rozvoj tvorivých praktických zručností (starostlivosť 
o prírodu a spracovávanie darov prírody). Pozornosť bude zameraná konkrétne na vnímanie 
rôznych prejavov stromu – ako sa strom mení počas roka, čím všetkým obdarúva svoje 
okolie, čo všetko je možné z jeho darov vytvoriť. Budeme sa spoločne rozprávať o tom, ako 
je potrebné strom chrániť, a prečo ho máme chrániť.  
 
 

Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
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Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
- Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 
- Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. 
- Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb. 
- Uvedie niektoré životné prejavy rastlín. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Človek a spoločnosť: 
Úplne voliteľné učiteľkou. 
 

Človek a svet práce: 
- Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe 

jednoduchých nástrojov. 
- Používa náradie a nástroje pri príprav, úprave predmetu alebo materiálu. 
- Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi. 
- Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných 

výrobkov. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
- Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok. 
- Ostatné voliteľné učiteľkou 
- Opíše obsah kresby. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 
Úplne voliteľné učiteľkou. 
 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- pozorovanie stromu rôznym spôsobom (voľným okom,  lupou)  
- kreslenie stromu 
- obkresľovanie kôry  
- čítanie o strome, o lese  
- starostlivosť o strom 
- práca s drevom - pílenie (nie stromu, ale suchých konárov), hobľovanie, šmirgľovanie,.. 
- práca s papierom  
- výroba košíkov z prútia 
- výroba píšťalky z vŕby 
- skrinka prianí prírode 
- sadenie stromov 
- spracovávanie ovocia, kvetov stromu,... 
- spoznávanie stromov podľa kvetov, listov, kôry,.. 
- recyklovanie papiera 
 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Odporúčané učebné zdroje: 
 

- knihy o prírode, encyklopédie, atlasy 
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- nástroje na prácu s drevom 
- kuchynské prostredie na spracovávanie darov prírody 
- prírodný materiál  
- výtvarný materiál, lupa 
- záhradnícke náradie 
- záhrada, les, park 
Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky 
 
 

Trvanie: 3 týždne 
 

 

9.13  Staráme sa o záhradu 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Cieľom obsahového celku je rozvíjanie vzťahu k prírode, k všetkému živému, základy 
starostlivosti o prírodu, uvedomenie si dôležitosti ochrany prírody, ekologického prístupu. 
Deti spoznávajú záhradu, učia sa, že všetko živé potrebuje starostlivosť. Vnímajú, že existuje 
veľa druhov rastlín, každá potrebuje niečo iné (veľa/málo svetla, veľa/málo vody, primeraný 
priestor,...). Pani učiteľky s deťmi zasadia okrasné a úžitkové rastliny (zelenina, bylinky), deti 
sa naučia niektoré  pomenovať. Všímanie počasia, jeho prejavov v rôznych ročných 
obdobiach, ale aj počas dňa (ráno je chladnejšie ako naobed, býva rosa,...). ekologickému 
prístupu. Spoločné prežitie Dňa Zeme, jeho významu. 
 
 

Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
- Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 
- Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb.  
- Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny.  
- Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre 

správnu životosprávu. 
- Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka. 
Ostatné  voliteľné učiteľkou 
 

Človek a spoločnosť: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce: 
- Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v 

dielni či záhrade. 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 



27 
 

Úplne voliteľné učiteľkou 
 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- práca v záhrade (okopávanie, hrabanie, sadenie, polievanie, plenie,...) 
- pozorovanie počasia (teplomer, kalendár – súvislosť s ročným obdobím) 
- práca s atlasom rastlín (liečivé bylinky, úžitkové rastliny, okrasné rastliny), s literatúrou 

o záhrade 
- pozorovanie záhrady – určenie slnečných miest, tienistých miest 
- kompostovanie 
- pozorovanie rastlín, hmyzu, vtáčikov,... 
- zber úrody  
- starostlivosť o vtáčiky (voda, búdka, v zime aj krmivo) 
- zbieranie vŕbových konárikov a pletenie košíčkov 
 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky 
 

Odporúčané učebné zdroje: 
- záhrada v areáli materskej školy 
- atlas rastlín, knihy o záhradných prácach, o prírode 
- pracovné náradie (na prácu v záhrade, na prácu s drevom) 
- drevený materiál (búdka pre vtáčiky, okraje záhonov, vŕbové prútie na plôtiky a košíky) 

 

Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky 
 

Trvanie: tri týždne 
 
 

 

9.14  Remeslá 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Obsahový celok je zameraný na rozvoj tvorivosti detí, na rozvoj vzťahu k tradíciám, 
k manuálnej zručnosti.  
Deti sa učia práci s hlinou v keramickej dielni, práci s drevom, s prútím. Učia sa vyrábať 
jednoduché nádoby, košíky, domčeky (pre vtáčiky, pre hmyz), ktoré budú aj používať. 
Spoznávajú prírodný materiál, jeho vlastnosti. Pracujú podľa vlastných nápadov, aj podľa 
vedenia a návodu. Zisťujú, ako veci, predmety vznikajú,  z čoho vznikajú, koľko úsilia stojí za 
výrobou každého z nich. Vyrobené predmety budú používané nielen deťmi samotnými, ale  
budú slúžiť aj ako darček k sviatkom svojich blízkych.  Tradičné remeslá sú dobrým nástrojom 
aj na rozvoj národného povedomia, keďže boli odjakživa charakteristickou súčasťou života 
nášho národa, ako aj spôsobom, akým sa vyjadroval zmysel pre krásu. 
 
 

Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
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- Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, 
dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom,kom), v (čom, kom), vpravo, 
vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...). 

- Pomocou slov a slovných spojení hore, dole,vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, 
na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) 
opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie 
predmetu na určené miesto. 

- Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, 
na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) 
dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto. 

- Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec. 
- Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa predlohy, 

podľa pokynov, na danú tému. 
- V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 
- Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. 
- Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru. 
- Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo pomocou iných 

dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa dokáže pohybovať v štvorcovej 
sieti. 

- Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v skutočnosti, aj na obrázku) odhadom 
a pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej jednotky (krok, dlaň, pomocný predmet). 
Výsledok merania vysloví počtom použitých jednotiek merania (v obore do 10). 

- Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, 
výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných 
mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...). 

Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a spoločnosť: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce: 
- Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, 

vlna a pod. 
- Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe 

jednoduchých nástrojov. 
- Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. 
- Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu. 
- Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet. 
- Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu. 
- Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel. 
- Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov. 
- Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu. 
- Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v 

dielni či záhrade. 
- Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi. 
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- Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných bežne používaných 
výrobkov. 

- Pozná niektoré tradičné remeslá. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
- Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty. 
- Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju. 

Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
- výroba nádob z hliny  
- výroba košíkov z prútia 
- výroba domčeka pre vtáčiky z dreva 
- výroba ozdôb a darčekov z prírodných materiálov 
- výroba návodu na výrobu predmetu 
- práca podľa návodu 
- práca podľa vlastného nápadu 
- výroba ľubovoľného predmetu z drôtu 
 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Odporúčané učebné zdroje: 
 

- návod na výrobu domčeka pre vtáčiky 
- pracovné náradie 
- materiál pre tvorivú činnosť (prútie, drevo, drôt, hlina,..) 
 

Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Trvanie: 3 týždne 
 
 

 

9.15  Môj domov 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Obsahový celok Môj domov je zameraný na rozvíjanie povedomia detí o tom, čo domov pre 
nás znamená. Domov v najužšom zmysle slova znamená rodinu, miesto bývania, v širšom 
zmysle sem patrí mesto/dedina, v ktorej bývame, krajina, štát, naša Zem, a nakoniec aj 
vesmír. Patria sem vzťahy k všetkým vymenovaným „domovom“ (napr. národná 
spolupatričnosť, národné povedomie, láska k domovu, hrdosť na svoj domov,...). Pozornosť 
venujeme symbolom (erb mesta, zástava SR, kultúrne, historické pamiatky,...). Dôležité sú aj 
naše „korene“, čo znamená história a jej prežitia nami ľuďmi. Poznávame krásy nášho 
okolia, spoznávame naše mesto Košice. V rámci obsahového celku oslavujeme Deň matiek, 
venujeme pozornosť rodine, rodinným vzťahom, jej dôležitosti.  
 

Vzdelávacie štandardy: 
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Jazyk a komunikácia: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
 

- Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či 
identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape). 

Ostatné  voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a spoločnosť: 
Orientácia v okolí: 
- Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej známej budovy. 
- Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov. 
- Uvedie adresu svojho bydliska. 
- Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na ktorý slúžia (napr. obchod,   

pošta, polícia, lekárska ambulancia a iné podľa lokálnych podmienok). 
Dopravná výchova: 
- Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. 
- Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce 

sa chodcov. 
- Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce 

sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov. 
- Pozná a dodržiava základné pravidlá správania v úlohe cestujúceho v hromadnej 

doprave a v úlohe spolujazdca. 
- Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov. 
- Pozná význam vybraných dopravných značiek 
- Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. 
Geografia okolia: 
- Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník. 
- Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá preteká cez daný región, 

pohorie či vodnú plochu 
- Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti, napr. Vysoké Tatry alebo Dunaj. 
História okolia: 
- Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty, napr.hrad, zámok. 
- Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok. 
Národné povedomie: 
- Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky – zástava, hymna. 
- Pozná významné dominanty hlavného mesta Bratislavy, napr. Bratislavský hrad, rieku 

Dunaj 
Ľudia v blízkom a širšom okolí: 
- Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské vzťahy v blízkej rodine. 
Ostatné  voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce:  
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
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Umenie a kultúra: 
- Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete. 
Ostatné voliteľné učiteľkou  
 

Dopravná výchova 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- prechádzka do centra Košíc, poznávanie symbolov Košíc (Dóm sv.Alžbety, Štátne 
divadlo, ...) 

- tvorba mapy okolia 
- hry na tému naše mesto (puzzle erbu Košíc, Dómu sv.Alžbety) 
- čítanie, prezeranie si obrázkových kníh o Slovensku, o Košiciach,.. 
- návšteva planetária (Technické múzeum) 
- tvorba rodinného albumu 
- aktivity na skúmanie histórie 
- slávnosť Dňa matiek 
- pohľadnice, magnetky, suveníry zo Slovenska (každý donesie z domu, čo má) 
- počúvanie našej hymny 

 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 

 

Odporúčané učebné zdroje: 
 

- obrázkové knihy o Slovensku, Košiciach 
- mapa Košíc, Slovenska 
- encyklopédie, atlasy na danú tému 
- fotografie, obrázky z časopisov (lúka, vrch, štít,...) 
- cd prehrávač a cd/dvd so slovenskou hymnou 
 

Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Trvanie: 3 týždne 
 
 

 

9.16  Čo nám lúka núka 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Obsahový celok je zameraný na spoznávanie lúčneho sveta – rastliniek, hmyzu, všetkého, čo 
sa na lúke vyskytuje. Deti objavujú, pozorujú, skúmajú jednotlivé súčasti lúky, vnímajú jej 
veľkú rôznorodosť. Zisťujú, že všetko, čo sa na lúke prirodzene nachádza, má svoju dôležitosť, 
nič nie je v prírode náhodné. Zážitok, že príroda je veľmi múdra, že sme jej súčasťou, že nám 
dáva to, čo potrebujeme k životu, je dôležitý pre každé dieťa. Deti sa naučia spoznávať 
niekoľko rastlín (liečivých byliniek, kvietkov) podľa mena, naučia sa, na čo sa dané rastlinky 
používajú, čo liečia. Obsahový celok poskytuje priestor nielen pre duševné zážitky, 
vzdelávanie sa v prírodovednom odbore, umožňuje aj umelecké vyjadrenie detí. 
 
 

Vzdelávacie štandardy: 
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Jazyk a komunikácia: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
- Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. 
- Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka. 
- Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše (hmyz). 
- Uvedie niektoré životné prejavy rastlín. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Človek a spoločnosť: 
- Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, rieka, jazero. 
 

Človek a svet práce: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
- Pomenuje základné a zmiešané farby. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 
- Zvládne turistickú prechádzku. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- skúmanie, objavovanie, pozorovanie rastlinnej ríše a ríše hmyzu 
- vychádzky do prírody, na lúku 
- tvorba herbáru 
- zbieranie, určovanie liečivých bylín 
- práca s atlasom 
- sušenie nazbieraných bylín 
- pozorovanie procesov rastu, kvitnutia a zrenia v prírode (záhrada, lúka,...) 
- pohybové hry na lúke, piesne 
- výroba ozdôb z lúčnych rastlín 
 

Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Odporúčané učebné zdroje: 
 

- atlas bylín a rastlín 
- encyklopédia 
- lúka, záhrada v materskej škole 
- náradie – lopatka, vedierko, krhla,... 
- lupa na pozorovanie hmyzu a rastlín 
- obrázkový materiál (zvieratká, ktoré sa pasú na lúke, ...) 
 

Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Trvanie: 3 týždne 
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9.17  Lúčime sa s predškolákmi 

Charakteristika obsahového celku: 
 

Rozvoj sociálnych zručností, emocionality. Koniec školského roku v materskej škole je pre 
predškolákov významná chvíľa – od septembra už nebudú škôlkári, budú školáci. Pripravujú 
sa na novú situáciu, na nové povinnosti. Je organizovaná koncoročná slávnosť, na ktorej sa 
rozlúčia so svojimi kamarátmi zo škôlky, s tetami učiteľkami. Dostanú ocenenie svojej práce 
v škôlke, a rôzne pozitívne priania do školského obdobia života. Ako predškoláci, tak aj deti, 
ktoré v škôlke ešte ostávajú, majú príležitosť pocítiť, aká slávnostná vec je začať chodiť do 
školy. Slávnosť prebieha za účasti rodičov. Deti obdarujú svojich spolužiakov predškolákov 
vlastnoručne vyrobeným darčekom.  
 
 

Vzdelávacie štandardy: 
 

Jazyk a komunikácia: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Matematika a práca s informáciami: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a príroda:  
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Človek a spoločnosť: 
- Obdarí druhých. 
- Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými osobami – deťmi 

i dospelými. 
- Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Človek a svet práce: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Umenie a kultúra: 
- Farbami vyjadruje pocity. 
- Hravo experimentuje s farbami. 
Ostatné voliteľné učiteľkou 
 

Zdravie a pohyb: 
Úplne voliteľné učiteľkou 
 

Odporúčané stratégie a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti: 
 

- rozhovory na tému – čo znamená chodiť do školy 
- výroba darčeka 
- slávnosť, na nej "obrad" rozlúčky 
- čítanie príbehov  
- piesne, rýmovačky 
- pohybové hry 
- výzdoba priestorov na slávnosť 
- príprava pohostenia pre všetkých účastníkov slávnosti 
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Ostatné stratégie sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého roka 
a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 

 

Odporúčané učebné zdroje: 
 

- výtvarný materiál 
- Orffov inštrumentár 
- záhradné prostredie 
- kuchynské prostredie, potraviny 
- detská literatúra 
 

Ostatné učebné zdroje sa neviažu na obsahový celok, sú využívané priebežne počas celého 
roka a sú uvedené samostatne na konci časti Obsahové celky. 
 
 

Trvanie: 1 týždeň 
 
 

 

10. Stratégie uplatňované počas realizácie každého obsahového      
        celku 
 

 pohybové, zdravotné aktivity 

 výtvarné činnosti 

 hudobné aktivity 

 rozprávanie učiteľky 

 pozorovanie prírody, okolia 

 čítanie kníh, rozprávok  

 básničky, veršovačky 

 záhradné práce, 

 tvorba z prírodných materiálov 

 prechádzky 

 grafomotorické aktivity 

 matematické hry 

 práca v kuchyni  

 rozhovor s učiteľkou 

 priame pozorovanie 

 demonštrovanie učiteľkou 

 experimenty, bádateľské aktivity 

 dramatická hra 

 

11.  Učebné zdroje využívané v každom obsahovom celku 
 

 detská a odborná literatúra – odborné knihy, rozprávkové knihy, encyklopédie, 

spevníky, atlasy,... 

 prostredie záhrady, keramickej dielne, telocvične, kuchynky 

 Orffov inštrumentál 
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 Hračky z prírodného materiálu 

 Pomôcky Montessori pedagogiky (prírodné javy, geografia, matematické, geometrické 

pomôcky, jazykové pomôcky...) 

 Prírodný materiál, výtvarný materiál 

 Pracovné listy 

 Športové náradie       

 CD prehrávač 

 Odborné internetové stránky 

 

12. Vzdelávacie štandardy neviazané na obsahové celky 
 

Vzdelávacie štandardy neviazané na obsahové celky, voliteľné učiteľkou, ktorá si ich voľne 

vyberá na základe aktuálnych potrieb detí, ich osobnostného rozvoja, a na základe aktuálnej 

situácie v detskom kolektíve.  

12.1  Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 
 

12.1.1 Hovorená reč 
 

☺ Komunikačné konvencie 

 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými. 

 Reaguje na neverbálne signály (gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť prejavu 

prispôsobuje situácii. 

 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom. 

 Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu. 
 

☺ Artikulácia a výslovnosť 

 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny. 
 

☺  Gramatická správnosť a spisovnosť 

 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia. 

 Rozumie spisovnej podobe jazyka. 
 

12.1.2 Písaná reč 
 

☺ Chápanie obsahu, významu a funkcií písanej reči 

 Poznávanie funkcií písanej reči 

 Porozumenie explicitného významu textu – slovná zásoba  

 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. opisom, použitím 

synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.) 

 Porozumenie implicitného významu textu 

 Znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči 
 

☺ Chápanie formálnych charakteristík písanej reči 

 Koncept tlače a znalosť knižných kompetencií 
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- Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. 

 Fonologické procesy a fonologické uvedomovanie 

 Grafomotorické predpoklady písania 

- Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov. 

- Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od 

podložky je primeraná. 

- Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom a vyvíja 

primeranú  intenzitu tlaku na podložku. 

 

12.2 Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 
 

12.2.1 Čísla a vzťahy 

 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou. 

 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, 

odoberá, dáva spolu a rozdeľuje. 

 Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa 

zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine). 

 

12.2.2 Geometria a meranie 

 Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú 

tému.  

 Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším zvoleným rozmerom. Túto 

skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší, najtenší ...). 

 Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety. 

 V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, 

predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za. 

 Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa týchto 

pokynov.  
 

12.2.3 Logika 

 Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú 

postupnosť objektov. 

 Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. 

Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou. 

 Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti. 

 Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení. 

 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť. 

 Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti. 
 

12.2.4 Práca s informáciami 
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Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností konkrétnej materskej školy), 

ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti (po štvorčekoch aj po vrcholoch), vie pomocou 

tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pri tom zbiera a ukladá určené predmety, 

dodržiava správne poradie činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto cesty. 
 

12.3 Vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“ 
 

☺ Vnímanie prírody 

 Rastliny                           

 Živočíchy 

 Človek 

 Neživá príroda 

 Prírodné javy 
 

12.4 Vzdelávacia oblasť „Človek a spoločnosť“ 
 

12.4.1 Orientácia v čase 

- Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra. 

12.4.2 Orientácia v okolí 

12.4.3 Dopravná výchova 

12.4.4 Geografia okolia 

12.4.5 História okolia 

12.4.6 Národné povedomie 

12.4.7 Ľudia v blízkom a širšom okolí 

12.4.8 Základy etikety 

12.4.9 Ľudské vlastnosti a emócie 

- Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti 

12.4.10 Prosociálne správanie 

- Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých. 

- Odmieta kontakt s neznámymi osobami. 

- Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti. 
 

12.5. Vzdelávacia oblasť „Človek a svet práce“ 
 

12.5.1. Materiály a ich vlastnosti 

12.5.2. Konštruovanie 

12.5.3. Užívateľské zručnosti 

12.5.4. Technológie výroby 

12.5.5. Remeslá a profesie 
 

12.6.Vzdelávacia oblasť „Umenie a kultúra – hudobná výchova a výtvarná 

výchova“ 
 

12.6.1 Hudobná výchova 
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12.6.1.1. Rytmické činnosti 

- Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj v 3/4 takte. 

12.6.1.2 Vokálne činnosti 

12.6.1.3. Inštrumentálne činnosti 

- Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a riekankám. 

12.6.1.4 Percepčné činnosti 

12.6.1.5 Hudobno-pohybové činnosti 

- Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným 

pohybom. 

- Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách. 

- Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách. 

12.6.1.6 Hudobno-dramatické činnosti 
 

12.6.2 Výtvarná výchova 
 

12.6.2.1 Výtvarné činnosti s tvarom na ploche 

- Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho. 

- Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar. 

12.6.2.2 Výtvarné činnosti s tvarom v priestore 

12.6.2.3 Výtvarné činnosti s farbou 

12.6.2.4 Spontánny výtvarný prejav 

12.6.2.5 Synestézia (medzizmyslové  vnímanie) 

- Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety. 

12.6.2.6 Vnímanie umeleckých diel 
 

12.7 Vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“ 
 

12.7.1 Zdravie a zdravý životný štýl 

- Má správne držanie tela v stoji a v sede. 

- Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 
 

12.7.2 Hygiena a sebaobslužné činnosti 

- Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, 

umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.). 

- Ovláda základné sebaobslužné činnosti. 

- Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovanie (desiata, obed, olovrant), používa príbor 

a dodržiava čistotu pri stolovaní. 

- Udržiava poriadok vo svojom okolí. 
 

12.7.3 Pohyb a telesná zdatnosť 

- Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

- Ovláda správnu techniku chôdze a behu. 

- Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 
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- Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania. 

- Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď. 

Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo 

výškovej osi. 

- Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky 

na hudobný sprievod. 

Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

 

 13. Vyučovací jazyk 
 

Vyučovacím jazykom v našej materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky. 

 

14. Spôsob a podmienky ukončovania predprimárneho vzdelávania  
       a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní 
 

Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta 

dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku 

veku nedosiahlo školskú spôsobilosť z dôvodov špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb, 

riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden 

školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je 

odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie. Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak 

nedosiahlo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú 

dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov). Predprimárne vzdelanie dieťaťa 

získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávanie v 

materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania v materskej škole je osvedčenie o 

absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 

 

15. Materiálno- technické a priestorové podmienky materskej školy 
 

Materská škola má dve triedy, k dispozícii je telocvičňa, bazén. Priestory celej budovy, v ktorej 

sa naša materská škola nachádza, sú bezbariérové. V budove sa nachádza výťah a rampa. 

Prostredie materskej školy je útulné, príjemné a harmonické vybavené dreveným nábytkom,... 

Rozmiestnenie nábytku rešpektuje potrebu všetkých detí mať dostatok priestoru na hry, 

pohybové aktivity a odpočinok. Súčasťou vybavenia materskej školy sú hračky – primerané veku 

detí, takmer výlučne z prírodných materiálov. Súčasťou vybavenia je detská a odborná literatúra, 

učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, atď. Na odpoludňajší 

odpočinok majú deti drevené ležadlá s matracami, ktoré sú pružné, dostatočne pevné a stabilné, 

dobre tepelne izolované.  

Materská škola má výdajnú školskú jedáleň. Strava sa dováža z detského centra Baranček. 
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Areál materskej školy tvorí záhrada, v ktorej sú umiestnené preliezačky (prístupné aj deťom s 

telesným postihnutím), pieskovisko, vyvýšené záhony, hriadky, jazierko. V záhrade sú lavičky, 

stoly, stoličky, drevená strieška (ochrana pred dažďom, silným slnkom). Celý areál materskej 

školy je oplotený. 

 

16. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 
 

V našej materskej škole uprednostňujeme  nenormatívne hodnotenie detí, ktorého účelom  je 

podpora ďalšieho vývinu dieťaťa, jeho individuálneho rozvoja. Hodnotenie je podkladom pre 

plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Metódy hodnotenia: 

 Diagnostika 

 Portfólio       

 Evaluačné otázky 
 

Nástroje hodnotenia: 

 pozorovanie 

 rozhovor 

 analýza produktov detskej činnosti, pracovné listy 

 diskusia 

 

17. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 

V našej materskej škole uplatňujeme demokratické princípy v personálnej práci. Vnútorný 

systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy predstavuje vyvážený pomer medzi 

vonkajším hodnotením (hodnotí vedenie MŠ, učiteľky vzájomne)  a sebahodnotením. 
 

Nástroje hodnotenia: 

 hospitácie, pozorovanie, diskusia, porady                                       

 obsahová analýza triednej dokumentácie  

 pedagogická tvorivosť 

 sledovanie pokroku detí v osobnostnom raste pod vedením učiteľky 

 rozhovory s učiteľkami, rodičmi 

 výsledky v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti 

 vzdelávanie sa 

 podujatia pre rodičovskú verejnosť 

Vnútorný systém hodnotenia a kontroly je spracovaný v Pláne vnútroškolskej kontroly. 
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18. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie  
       pedagogických a odborných zamestnancov 
 

 Účelom ďalšieho vzdelávania je rozvíjanie odbornej a ľudskej spôsobilosti 

učiteliek v súlade s poslaním učiteľa a s požiadavkami pedagogickej praxe. Požiadavky sú 

spracované v Pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. 

 


