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Školský výchovný program  

Základnej školy Postupimská 37 v Košiciach  

na školský rok 2020/2021 

 

 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade 

Školský výchovný program na školský rok 2020/2021 bol prerokovaný v pedagogickej rade 

dňa 31.08.2020. 

 

 

........................................................               

 riaditeľka školy 

II. Prerokovanie v rade školy 

Školský výchovný program na školský rok 2020/2021 bol prerokovaný v rade školy dňa 

.................................................................. 

 

                                                                                                ....................................................... 

                                                                                                             predseda rady školy 
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1 Charakteristika školského klubu detí 

 

Školský klub detí (ďalej ŠKD) je mimoriadne školské zariadenie, ktoré sa aktívnym 

spôsobom podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov našej súkromnej základnej školy mimo 

vyučovania. Sme škola, kde sa učí moderným a hravým spôsobom, kde sa dbá na kultúrne 

činnosti a kde školský klub detí poskytuje záujmovú činnosť pre žiakov podľa výchovného 

programu, ktorý je zameraný na uspokojenie, rozvíjanie a formovanie osobnosti dieťaťa. Náš 

ŠKD nie je iba pokračovaním školského vzdelávania. Máme záujem na tom, aby deti 

efektívne využívali voľný čas, aby sme im poskytli priestor na oddych a relaxáciu, podporili 

ich vo vytváraní priateľských vzťahov s rovesníkmi, učili ich aktívne oddychovať 

a podporovali ich tvorivosť vo všetkých oblastiach.  

 

    1.1 Organizačná štruktúra školského klubu detí  

 

V školskom roku 2020/2021 je do ŠKD prihlásených 81 žiakov v 3 oddeleniach.   

 

Prevádzka a organizácia ŠKD  

 

Školský rok Počet detí Oddelenie Triedy Počet detí v oddelení 

2019/2020 88 I. oddelenie 1.A, 1.B 30 

II. oddelenie 2.A, 2.B, 4.B 29 

III. oddelenie 3.A, 3.B, 4.A, 5.B 29 

2020/2021 81 I. oddelenie 1.A, 1.B 25 

II. oddelenie 2.A, 2.B 28 

III. oddelenie 3.A, 3.B, 4.A, 4.B 28 

 

Vychovávateľky nastupujú do práce hodinu pred začatím hlavnej výchovnej činnosti. 

 

Ranná služba  6,00 – 7,40 hod. 

Hlavná výchovná činnosť  11,40 – 16,00 hod. 

Dlhá služba  16,00 – 17,00 hod. 

 



    1.2 Vnútorný poriadok školského klubu detí 

Školský poriadok školského klubu detí pri Základnej škole  

Postupimská 37 Košice 040 22  

 
Riadenie a organizácia školského klubu detí 

1. Školský klub detí (ŠKD) riadi zástupkyňa riaditeľky školy – Mgr. Lívia Grúsová.  

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú vychovávatelia školského klubu detí v súlade s 

plánom činnosti. 

3. Mesto Košice určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú 

dochádzku. 

 

Prevádzka ŠKD 

1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych 

sviatkov, denne od 6,00 hod. do 17, 00 hod.  

2. Počas školských prázdnin je ŠKD v prevádzke, ak sa prihlási aspoň 12 detí. 

3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD. 

 

Zaraďovanie žiakov 

1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky 

zákonných zástupcov detí podanej zvyčajne do 3. septembra aktuálneho školského roka. 

Zákonní zástupcovia detí 1. ročníka podávajú písomné prihlášky predbežne pri zápise do  

1. ročníka. 

2.  O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy. 

3. Do ŠKD sa zaraďujú žiaci 1. – 5. ročníka, prednostne však žiaci 1. – 4. ročníka Základnej 

školy, Postupimská 37, Košice. 

4. Žiaci sa do oddelení zaraďujú podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného 

záujmu o činnosti. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na nenáročnú záujmovú činnosť podľa 

výchovného programu školského zariadenia zameranú na prípravu na vyučovanie a na 

uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania a v čase školských 

prázdnin. 

2. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov starostlivo vypracujú 

úlohy, zopakujú učivo, nevyrušujú ostatných. 
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3. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, 

krátkodobého i dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje deťom účasť aj na ďalších 

formách záujmovej činnosti školy. 

4. V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvičením je umožnené 

deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa 

starať o ich dobrý telesný rozvoj. 

5. V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia, kde vstupné hradí zákonný 

zástupca dieťaťa. 

6. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do 

školskej jedálne po vykonanej hygienickej príprave, slušne sa správajú a správne stolujú. Po 

skončení obeda celé oddelenie odchádza zo školskej jedálne spoločne.  

7. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci - 

vychovávateľky. 

8. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa spravidla využívajú aj špeciálne učebne, 

telocvičňa, ihriská a iné objekty školy v interiéri a exteriéri. 

 

Dochádzka žiakov 

1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob a čas odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo 

ŠKD uvedie rodič v osobnom spise dieťaťa. Zmeny v dochádzke v priebehu školského roka je 

rodič povinný oznámiť písomne. 

2. Aby sa nenarúšala výchovno-vzdelávacia činnosť a bola dodržaná bezpečnosť, dieťa môže 

byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, z ŠKD uvoľnené len na základe písomného 

oznámenia rodičov. 

 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov 

1. Za bezpečnosť žiakov počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka. 

2. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka alebo učiteľ, ktorý má 

poslednú vyučovaciu hodinu, prípadne zastupujúci pedagóg. Deti druhého stupňa prichádzajú 

do ŠKD samostatne. 

3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov, po dohode 

s vychovávateľkou učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu. 

4. Počas konania popoludňajšieho vyučovania povinných i nepovinných predmetov preberajú 

deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti vyučujúci a po skončení podľa dohody s 

rodičom dieťa uvoľňujú domov alebo odovzdajú vychovávateľke. 
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5. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne (zápis do triednej 

knihy) poučiť žiakov o bezpečnosti . 

6. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 

detí. 

7. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú predlekársku pomoc, oznámi to rodičom, 

vedeniu školy, zapíše o úraze záznam a zabezpečí, ak je potrebné, odborné lekárske ošetrenie. 

9. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané. 

10. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky. 

11. Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie, prezuvky, topánky...) označené pre 

prípad odcudzenia. 

12. Straty z uzatvorených priestorov v ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka v 

spolupráci s rodičmi a hospodárkou školy. 

13. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti 

vychovávateľka až do ich rozchodu. 

14. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov. 

15. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa teplotu, nevoľnosť upovedomí o tom rodičov. 

16. Športovej činnosti alebo športových hier sa zúčastňuje dieťa, ktoré je na uvedenú činnosť 

vhodne oblečené a obuté.  

  

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD 

1. Príspevok za úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 11 Eur mesačne na jedno dieťa. 

2. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza rodič (zák. zástupca) mesačne. 

3. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.  

4. Ak rodič odhlasuje dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej 

čiastky poplatku. 

5. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli 

využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy 

o vyradení dieťaťa z ŠKD. 

 



    1.3 Plán práce  ŠKD  

PLÁNOVANÉ AKTIVITY A ÚLOHY  

v školskom roku 2020/2021 

Mesiac Úlohy  Zodpovednosť  

 

SEPTEMBER: 

SME JEDNA 

RODINA  

Pravidlá bezpečného školského klubu   Všetky vych. 

Detské práva detí –  1. – 4. právo  Všetky vych. 

 

OKTÓBER:  

FAREBNÁ 

JESEŇ  

Imatrikulácia – príprava programu Vych. I. odd. 

Tekviciáda  Všetky vych. 

Darček pre starých rodičov Všetky vych. 

Kravatový deň  Všetky vych. 

Týždeň zdravej výživy   Všetky vych. 

 

NOVEMBER:  

ZBER ÚRODY 

Výchovný koncert podľa ponuky  Baloghová 

Dary jesene – ochutnávka jesenných plodov   Všetky vych. 

Deň okuliarnikov  Všetky vych. 

Týždeň zdravých zubov  Všetky vych. 

 

DECEMBER: 

ČAS VIANOČNÝ   

Vianočné besiedky – nácvik vianočného programu Všetky vych. 

Vianočné dielne – nácvik vianočného programu Všetky vych. 

Tvorivé dielne pre 3. roč., 4. roč. Vych III.odd. 

Klobúkový deň  Všetky vych. 

 

JANUÁR:  

ZDRAVÝ 

MESIAC 

Relaxačné okienko  Kenderková 

Výroba darčekov pre prvákov  Kurucová 

Tykadlový deň  Všetky vych. 

 

FEBRUÁR:  

LIEČIVÉ 

BYLINKY  

Ochutnávka liečivých čajov  

 

Baloghová 

Deň masiek  Všetky vych. 

 

MAREC: 

Z ROZPRÁVKY 

DO 

ROZPRÁVKY  

 

 

Týždeň knižníc – návšteva knižnice  Všetky vych. 

Poznáš svoje práva?  - súťaž medzi oddeleniami Všetky vych. 

Moja najobľúbenejšia kniha Všetky vych. 

APRÍL:  Projekt – zachráň našu Zem  Všetky vych. 
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MESIAC 

MODREJ 

PLANÉTY  

Jarný beh v spolupráci FA Benecol Všetky vych. 

Pyžamový deň – 1.apríl Všetky 

vych.Všetky  

MÁJ :  

EURÓPSKY 

MESIAC  

Európsky kvíz – vedomostný kvíz – súťaž pre 

žiakov III. a IV. roč. 

 

Vych. III. odd. 

Módna prehliadka Všetky vych. 

Kraťasový deň  Všetky vych. 

Detské práva – 5. – 10. právo  Všetky vych. 

JÚN :  

MESIAC 

VESELOSTI  

Športové popoludnie  - v klube hravo, v klube 

zdravo v spolupráci FA Benecol 

 

Všetky vych. 

Futbalový turnaj v spolupráci FA Benecol Všetky vych. 

Piknik Všetky vych. 

SEPTEMBER – 

JÚN  

Popoludňajšie čítacie aktivity  Všetky vych. 

 

 



    1.4 Harmonogram zasadnutí MZ  

 

Metodické združenie ŠKD je poradný orgán a zasadá 4x ročne.  

 

A
U

G
U

S
T

  

Analýza plánu ŠKD na šk. rok 2020/2021 

Prerokovanie vých. programu na šk. rok 2020/2021 

Materiálne požiadavky  

Rozdelenie úloh na šk. rok 2020/2021 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

Kontrola plnenia plánu práce  

Rozdelenie úloh na nasledujúce obdobie 

Ako pracovať so žiakmi s poruchami  učenia  

Tvorba ML (spoločensko-vedná oblasť, esteticko-výchovná oblasť)  

F
E

B
R

U
Á

R
  
  Kontrola plnenia plánu práce 

Rozdelenie úloh na nasledujúce obdobie 

Tvorba ML (prírodovedno-environmentálna oblasť, pracovno-technická oblasť)  

M
Á

J 
 

Kontrola plnenia plánu práce 

Rozdelenie úloh na nasledujúce obdobie 

Tvorba ML ( športová oblasť, vzdelávacia oblasť)  

Nové trendy vo výchovnej činnosti ŠKD 

A
U

G
U

S
T

  

Analýza plánu ŠKD  

Prerokovanie výchovného programu na budúci školský rok – 2021/2022 

Materiálne požiadavky na školský rok 2021/2022 

Rozdelenie úloh na školský rok na školský rok 2021/2022 

 

 



    1.5 Dlhodobé projekty, programy  

Realizujeme preventívno-výchovné programy, ktorých obsah je každoročne stanovený  

v Sprievodcovi školským rokom vydaným MŠVVaŠ SR. ŠKD ponúka priestor a čas pre 

realizáciu týchto preventívnych programov a preto je naša činnosť úzko prepojená 

s dlhodobými projektmi školy – Škola inkluzionistov, Projekt Environmentálnej výchovy, 

Zdravá škola, Akčný plán  primárnej prevencie drogových závislostí a kriminality, Žiackou 

školskou radou. Zapájame sa do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení určných pre rodičov 

detí, na príležitosti sviatkov Vianoc a Veľkej noci a realizujeme športové súťaže v rámci 

ŠKD. 

 

    1.6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi  

 

S rodičmi našich žiakov je potrebné spolupracovať čoraz viac vo zvýšenej miere, aby mali 

rodičia možnosť spätnej väzby. Pomáhajú nám pri príprave rôznych programov a aktivít, 

pozývame ich pravidelne na Deň otvorených dverí, pomáhajú nám s materiálno- spotrebným 

zabezpečením ŠKD. Základné informácie o našej práci majú rodičia k nahliadnutiu na 

internetovej stránke školy. 

Medzi ďalšie subjekty s ktorým pravidelne spolupracujeme je:  ÚVPLP (košický útulok), 

knižnica, MŠ Jaltská, MŠ Panorámka, denný stacionár sv. Heleny, mestská polícia v MČ DH, 

Family gym oáza, FA Benecol 

 



2 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy  

 

Výchova dieťaťa je neodmysliteľnou súčasťou každého školského zariadenia. Ide o zložitú 

a náročnú činnosť, výchovné ciele dávajú činnosti vychovávateľa i vychovávaného jasný 

smer, perspektívu a tvorivý charakter. Poslaním výchovy a vzdelávania je pomôcť človeku, 

aby sa vedel orientovať v bežnom živote a tak realizovať plnohodnotný život. Je našou 

snahou rozvinúť potenciál každého nášho žiaka, viesť deti k zodpovednosti a schopnosti 

tvorivo myslieť a kriticky sa vedieť zamyslieť nad sebou, učíme ich spoločne pracovať, 

vzájomne sa rešpektovať.  

 

Cieľové zložky výchovy  pre pracovný a mimopracovný život :  

- výchova k povolaniu, k občianstvu, k samoučeniu, k manželstvu a rodičovstvu, ku 

aktívnej účasti na spoločenskom a kultúrnom živote, výchova k prosociálnemu styku 

a konaniu. 

Školský klub detí rozvíja osobnosť dieťaťa realizovaním ďalších cieľov: 

- rozvíja tvorivosť detí s prihliadaním na ich vek, 

- podporuje originalitu a sebarealizáciu, 

- učí estetickému cíteniu a vnímaniu, 

- vedie deti k zdvorilosti, komunikatívnosti a empatii, 

- upevňuje postoje, ktoré vedú k spolupráci a pomoci druhému, 

- učí deti zodpovednosti a dodržiavaniu pravidiel, 

- pestuje kladný vzťah k prírode a prostrediu, v ktorom žijeme, 

- učí dodržiavať čistotu a osobnú hygienu, 

- zdokonaľuje jemnú motoriku a učí osvojiť si pracovné návyky, 

- pestuje kladný vzťah k ľudovým tradíciám, 

- vedie deti k pohybovej aktivite, rozvíja fyzickú zdatnosť a zdravú súťaživosť, 

- znižuje agresivitu a chráni deti pred násilím. 

 

Je nesmierne dôležité pripraviť dieťa na život v spoločnosti a preto v tomto prípade budeme 

sledovať ciele :  

- adaptačné – teda také, pod ktorými rozumieme v pedagogickom procese uspôsobenie 

jedinca súčasným podmienkam, 

- anticipačné – pod týmto cieľom rozumieme prípravu žiakov  pre podmienky budúcej 

spoločnosti, do ktorej dieťa vstúpi a ktorú má svojou aktívnou činnosťou vytvárať 

a pretvárať.  
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Hlavný dôraz pri výchovno-vzdelávacej činnosti sa kladie na princíp humanizmu t.j.:  

- dôverovať žiakom a nechať ich robiť vlastné rozhodnutia,  

- povzbudzovať žiakov, vedieť ich pochopiť a vcítiť sa do problémov iných – empatia, 

- podporovať hodnotiace myslenie detí, 

- rozvíjať tvorivosť detí, 

- vytvoriť a nastoliť raport – dôležitá je spätná väzba smerom k vychovávateľovi od 

dieťaťa. 

 

Techniky a úlohy vychovávateľa :  

- vytvára v skupine pozitívnu, akceptujúcu atmosféru, 

- vychovávateľ príjme úlohu facilitátora, 

- vychovávateľ podporuje pozitívne city a pocity,  

- zapája deti do hrania rolí a simulačných hier,  

- používa techniky na rozvíjanie hodnotiaceho myslenia, 

- využíva projektové techniky,  

- nezabúda na to, že dieťa je najvyššou, autentickou hodnotou.  

   

Uplatňované prístupy :  

- vzťah vychovávateľa a dieťaťa je partnerský,  

- rešpektovanie práv dieťaťa, ale zároveň učenie k tolerancii, 

- vytváranie optimálnej klímy v triede, 

- podporovanie samostatnosti žiakov,  

- zbavenie žiaka strachu z chýb a omylov.  

 

    2.1 Charakteristika výchovného programu  

 

Výchovný program školy je zostavený tak, aby sa zachovala a rešpektovala variabilita 

a individualita žiakov. Každému dieťaťu umožňujeme rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si 

vzdelávacie výsledky týmto spôsobom: 

1. nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD,  

2. samostatnou prípravou na vyučovanie,  

3. rozvíjaním kľúčových kompetencií v čase mimo vyučovania a v čase školských 

prázdnin.  



Podľa výchovného programu ŠKD dieťa:  

1. získava vzťah k celoživotnému vzdelávaniu,  

2. rozvíja svoje individuálne záujmy a potreby, 

3. rozvíja kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času,  

4. rozvíja komunikačné kompetencie, 

5. rozvíja sociálne kompetencie, 

6. rozvíja občianske kompetencie,  

7. rozvíja kultúrne kompetencie, 

8. rozvíja svoj talent a špecifické osobnostné schopnosti.  

 

Konkrétnejšie ciele sú rozpracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a v pláne 

výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok. 

 

    2.2 Zameranie školského klubu detí  

Výchovný program nášho ŠKD vychádza zo všeobecných cieľov a princípov výchovy a 

vzdelávania (zákon 245/2008), z kľúčových kompetencií dieťaťa základnej školy a z vlastnej 

koncepcie.  

Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na celkový rozvoj osobnosti diaťaťa, permanentnú 

humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií vedomostí, zručností a schopností 

detí získaných na vzdelávaní v základnej škole. Preferujeme rozvoj samostatnosti a 

zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie, aktívne využívanie voľného 

času a zmysluplný rozvoj osobnosti .  

Režim dňa v ŠKD zohľadňuje striedanie činností, pričom rešpektuje najmä potrebu detí na 

oddych, relaxáciu, osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov a pokoj pri písaní školských 

úloh.  

 

    2.3 Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti  

       

Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k 

utváraniu nových kompetencií dieťaťa.  

Preferujeme individuálny prístup, uplatňovanie zážitkových aktivizujúcich metód a foriem 

práce, aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah k dieťaťu, humanistické 

hodnotenie dieťaťa), využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa, 

spolupráca s vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. 
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    2.4 Kľúčové kompetencie  

 

Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú 

a navzájom prelínajú v jednotlivých  tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja 

účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom 

obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového procesu v ŠKD. Dieťa v ŠKD má mať 

tieto kompetencie osvojené na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným 

možnostiam.  

 

Kompetencia učiť sa učiť: 

- rieši nové neznáme úlohy a situácie, 

- zúčastňuje sa vedomostných súťaží , 

- prejavuje záujem o nové informácie. 

  

Komunikačné kompetencie: 

- zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor,  

- vypočuje si opačný názor, 

-  rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT,  

- prijíma spätnú väzbu. 

 

Sociálne kompetencie:  

-  vlastným postupom rieši jednoduché konflikty,  

-  pomenuje svoje potreby, city a pocity,  

-  presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti,  

-  rešpektuje úlohy skupiny,  

-  efektívne spolupracuje v skupine,  

-  uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením,  

-  uvedomuje si potreby ostatných žiakov,  

-  zvládne jednoduché stresové situácie.  

 

Pracovné kompetencie:  

- prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh,  

- plánuje a hodnotí svoje činnosti,  
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- prijíma nové informácie a poznatky,  

- dokončí prácu, 

- kultivuje si svoju vytrvalosť,  

- plní si svoje povinnosti, 

- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický 

život,  

- rozvíja manuálne zručnosti. 

 

Občianske kompetencie:  

- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb,  

-  uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie,  

-  je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení,  

-  prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám.  

 

Kultúrne kompetencie:  

- pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu,  

- rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie,  

-  rešpektuje iné kultúry a zvyky,  

- prijíma kultúrne podnety,  

- je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine,  

- ovláda základy kultúrneho správania (pozdrav, podanie ruky...),  

- kultivuje svoj talent.  

 

3 Formy výchovy a vzdelávania 

 

V rámci popoludňajších aktivít a činností sa snažíme o uplatnenie týchto foriem:  

1. Vychádzky – zamerané do okolia školy.  

2. Výlety – plnia relaxačnú a oddychovú funkciu.  

3. Exkurzie – plnia vzdelávaciu funkciu.  

4. Kultúrne podujatia – nácvik divadielok. 

5. Pohybové cvičenia -. zamerané na rozvoj zdatnosti.  

6. Individuálne práce – samostatná činnosť dieťaťa  nemusí mať spoločný cieľ napr. 

pri spontánnych hrách.  
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Špeciálne organizačné formy ako exkurzia a výlet realizujeme v rámci vyučovania 

v spolupráci s učiteľkami I. stupňa.  

 

Organizačné formy využívané vo výchovnej činnosti :  

- skupinová práca,  

- individuálna práca,  

- výchovné projekty,  

- spoločné riešenie problémových situácií.  

 

V rámci každodennej výchovnej práce využívame celú škálu výchovných metód a to takých, 

ktoré sú v súlade so zákonom a princípmi humanizmu a zodpovedajú podmienkam našej 

školy, možnostiam našich žiakov, rešpektujú individuálne potreby detí, ale predovšetkým sú 

v súlade s cieľmi výchovného programu. 

 

Metódy, ktoré využívame :  

- motivačné metódy, 

- inscenačné metódy, 

- hranie rolí, dramatizácia, 

- príklady vzorov,  

- prezentácie,  

- experiment,  

- procesy hodnotenia, ocenenia,  

- riešenie konfliktov,  

- problémové úlohy,  

- pozorovanie, riadený rozhovor ... 

 

4 Tematické oblasti výchovy  

Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovanie realizujeme v týchto výchovných oblastiach:  

-  vzdelávacia,  

-  spoločensko-vedná, 

-  pracovno-technická,  

-  prírodovedno-environmentálna,  

-  esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická),  

-  telovýchovná (športová, turistická, zdravotná).  
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Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, 

ekologickú, telesnú výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, dopravnú, zdravotnú.   

Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, že v obsahu jednotlivých výchovno-

vzdelávacích činností aplikujeme integrovanie vo viacerých výchovných oblastiach a  

v záujmovej činnosti naraz, čo nám umožňuje efektívne a komplexne rozvíjať osobnosť detí. 

Preferujeme prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy najmä pri rozvoji osobnosti dieťaťa  

v oblasti jeho samostatnosti, spolupráce, komunikácie a uspokojovania individuálnych 

záujmov. Samostatnú pozornosť venujeme popoludňajším čítacím aktivitám, ktoré 

vychovávateľky realizujú takto – každá vychovávateľka si určila knihu, ktorú so žiakmi vo 

svojom oddelení prečíta a tejto aktivite venuje celý školský rok. Výstupom bude projekt 

o knihe, ktorú žiaci prečítali.  

Kľúčové kompetencie a osobnosť detí rozvíjame prostredníctvom realizácie hlavných 

výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie budeme dosahovať realizovaním nižších, 

špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých výchovných oblastiach a 

aktivitách. Konkrétne špecializované ciele uvádzame v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti 

na príslušný školský rok. 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti :  

-  rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie, 

-  rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa,  

-  získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov,  

-  získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu.  

 

SPOLOČENSKO – VEDNÁ OBLASŤ  

Cieľové zameranie oblasti :  

-  spolurozhodovať o živote v skupine,  

-  rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie,  

-  prejavovať úctu k rodičom, starším osobám,  

-  prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím,  

-  pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd,  

-  posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti,  

-  kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa,  

-  vyjadrovať svoj názor,  
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-  vedieť vypočuť opačný názor,  

-  využívať všetky dostupné formy komunikácie,  

-  rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa,  

-  vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty,  

-  poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať. 

 

PRACOVNO – TECHNICKÁ OBLASŤ  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti :  

- vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele,  

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu,  

- vedieť spolupracovať so skupinou,  

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností,  

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život,  

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov.  

 

PRÍRODOVEDNO – ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti :  

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia,  

- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia.  

 

ESTETICKO – VÝCHOVNÁ OBLASŤ  

Cieľové zameranie výchovnej oblasti :  

- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí,  

- rozvíjať základy vzťahu ku klasickému umeniu,  

- rozvíjať talent a špecifické schopnosti,  

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností,  

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia,  

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení,  

- objavovať krásu v bežnom živote.  

 

TELOVÝCHOVNÁ OBLASŤ  

Cieľové zameranie oblasti :  

- kultivovať základné hygienické návyky,  

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom,  
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- pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog,  

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia,  

- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy,  

- poznať základné princípy zdravého životného.  

 

5 Výchovný plán  

 

 

TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY 

 

Názov tematických oblastí výchovy: 

 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých oddeleniach ŠKD:  

I. oddelenie II. oddelenie III. oddelenie 

Vzdelávacia oblasť 33 33 33 

Spoločensko-vedná oblasť 33 33 33 

Pracovno-technická oblasť 33 33 33 

Prírodovedno-environmentálna 

oblasť 

33 33 33 

Esteticko-výchovná oblasť 33 33 33 

Telovýchovná, zdravotná a športová 

oblasť 

33 33 33 
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                      Obsahové štandardy 

 

                                        Výkonové štandardy 

Kľúč. 

komp. 

                  

Obsah/téma/ 

      Typ činnosti     Pedagogické  stratégie Cieľové 

zameranie   

Metódy/formy Cieľový výstup -

výchovný  cieľ 

Spolu 

hodín 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

S
E

P
T

E
M

B
E

R
 

 

 

 

  Spoločensko-vedná 

              činnosť 

 

 

 

  1 

 

3 

Zoznámenie sa 

s prvákmi, zoznámiť 

prvákov s režimom v 

ŠKD 

priebežná formovať u detí 

hodnotové orientácie   

 

vytvárať 

prosociálnu 

spoločnosť detí 

zážitková 

metóda 

Vedieť sa predstaviť 

prezentovať 

 

 

 

 

  4   1 3 Spoznaj seba a svojho 

kamaráta 

pravidelná formovať emocionálnu 

inteligenciu 

Spoznať 

a predstaviť 

svojho kamaráta 

práca v skupine Odhadnúť dobré 

vlastnosti a charakter 

kamaráta 

  1 6 Ako si trávil prázdniny  priebežná Viesť deti k tvorivému 

mysleniu 

Napísať alebo 

povedať príbeh 

Vlastná práca Vystúpiť s príbehom 

pred kamarátmi 

  1 6 Malá škola slušnosti  priebežná formovať u detí 

hodnotové orientácie   

 

Naučiť alebo 

zopakovať si  

Rozhovor, práca 

v skupine  

Využiť vedomosti v 

praxi 

 

 

   

  Pracovno-technická 

              činnosť 

 1 

   

4 Papierová mozaika priebežná viesť deti k tvorivému 

mysleniu 

vnímať tvary Vlastná práca rozvíjať presnosť, 

začať a dokončiť 

prácu 

 

 

 

  3   

  1 

4 Práca s farebným 

papierom 

priebežná Rozvíjať u detí schopnosť 

pracovať 

Rozvíjať jemnú 

motoriku 

Strihanie, 

lepenie 

Vyrobiť výrobok 

  

  1 

4 Zvieratko z rolky priebežná Rozvíjať u detí schopnosť 

pracovať 

Rozvíjať jemnú 

motoriku 

Vlastný výrobok Začať a dokončiť 

prácu 

 

 

      

       Telovýchovná 

          činnosť 

  

  1 

7 Hry vonku s loptou priebežná Uvoľniť sa pri cvičení Rozvíjať hrubú 

motoriku relax. 

cvičením 

Motivácia, 

povzbudenie 

Relaxovať 

pravidelným 

pohybom 

 

 

 

 

 

  4 

  1 7 Vychádzka – bezpečná 

cesta v okolí školy 

priebežná Viesť deti k fyzickému 

pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

Pohybové hry Podporovať deti 

k fyzickej aktivite pri 

hrách 

  1 7 Poznávanie pravidiel 

pri pohybových hrách 

na ihrisku 

priebežná Viesť deti k fyzickému 

pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

Pohybové hry Podporovať deti 

k fyzickej aktivite pri 

hrách 
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  1 7 Pohybové hry na 

ihrisku 

priebežná Rozvíjať schopnosť 

pracovať v tíme 

Rozvíjať 

obratnosť 

Práca v skupine Relaxovať 

pravidelným 

pohybom 

 

 

 

 

   Esteticko-výchovná 

             činnosť             

 

  1 

4 Ako sme prežili 

prázdniny – spomienka 

na leto 

priebežná Viesť deti k tvorivému 

mysleniu 

vnímať tvary Maľba rozvíjať základy 

technických zručností 

 

 

 

 

  4 

  

  1 

4 Hádaj čo je tam – 

vnímaj tvary 

priebežná Viesť deti k tvorivému 

mysleniu 

Vnímať tvary maľba Byť otvorený tvorivej 

činnosti 

 

  1 

4 Astra – kvetina jesene 

 

priebežná Použiť vedomosti 

z reálneho života 

Rozvíjať 

predstavivosť 

Maľba, kresba Nakresliť  kvet  

   

  1 

4 Farebné škály  priebežná Viesť deti k tvorivému 

mysleniu 

Vnímať tvary Motivácia, 

Kresba 

Rozvoj základov 

technických zručností 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

 

 

 

Prírodovedno-

environmentálna 

činnosť 

 

 

 

 

  1 

 

1 

Jeseň v prírode priebežná 

 

poznať základné princípy 

ochrany ŽP 

 

sledovať zmeny 

v prírode počas 

roka 

 

vychádzka uvedomovať si krásy 

prírody a jej význam 

 

 

 

 

 

 4    

  1 

4 Orientácia v kalendári priebežná Pestovať kladný vzťah k 

prírode 

Sledovať zmeny 

v prírode počas 

roka 

Ukážka, 

motivácia 

Uplatňovať vedomosti 

z vyučovania 

 

  1 

1 Poznávanie zvierat 

a rastlín v regióne 

priebežná Vedieť čo žije a rastie 

v našom okolí 

Poznať živočíchy 

a rastliny v okolí 

rozhovor, 

beseda 

Uvedomiť si 

dôležitosť prírody 

    1 1 Relaxačné cvičenie pravidelná Naučiť deti relaxovať Režim dňa Aktivácia, 

tréning, vedieť 

relaxovať 

Priradiť zvuk 

k príslušnému 

zvieraťu 

 

 

 

 

 

     Vzdelávacia 

        činnosť 

  10 1 Vypracovanie 

domácich  úloh 

pravidelná nadväzovať na získané 

vedomosti z vyuč. 

tréning individuálny 

prístup 

samostatne písať 

 úlohy 

 

 

 

 

 

 

 

 14 

  1 1 Didaktické  hry - SJ pravidelná rozvíjať získané poznatky 

 

rozvíjať slovnú 

zásobu 

skupinová 

práca 

cvičiť postreh, pod-

porovať tvorivé 

myslenie 

  1 1 Doplňovačky, pexeso, 

pracovné listy 

pravidelná schopnosť hľadať riešenie  

 

rozvíjať získané 

poznatky 

individuálny 

prístup 

Podporovať tvorivé 

myslenie 

   

  1 

1 Tajničky pravidelná čítať s  porozumením rozvíjať slovnú 

zásobu 

individuálny 

prístup 

tvoriť slová po 

hláskach 
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  1 

1 Did. hry - M  

pravidelná 

cvičiť pozornosť a pamäť upevňovať 

znalosti z 

matematiky 

individuálny 

prístup 

upevňovať učivo 

zábavnou formou 

O
K

T
Ó

B
E

R
 

 

 

 

  Spoločensko-vedná 

              činnosť 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

6 Jesenné zvyky na 

Slovensku 

priebežná Udržať ľudové tradície Vedieť sa zahrať 

ľudovú hru 

Ľudové hry a 

riekanky 

Poznať zvyky a 

tradície na Slovensku 

 

 

 

 

  4 

  1 5 Október – mesiac úcty 

k starším, výroba 

pozdravov 

príležitostná Viesť deti k úcte k starším Prejaviť úctu k 

starším 

Rozhovor, 

beseda 

Vedieť vyjadriť úctu 

a toleranciu k starším 

  1 1 Moja rodina, môj 

domov 

priebežná Rozvíjať jednoduché 

manuálne zručnosti 

Rozvíjať jemnú 

motoriku 

Rozhovor, 

spolupráca v 

skupine 

Prejavovať úctu 

k rodičom, poznať 

hodnotu rodiny  

  1 6 Medzinárodný 

maratón mieru  

priebežná Viesť deti k hodnotám  Spolupracovať v 

skupine 

Rozhovor  Poznať hodnotu 

a význam najstaršieho 

maratónu v Európe  

 

 

Pracovno-technická 

              činnosť 

 

 

   

  Pracovno-technická 

              činnosť 

 1 

   

4 Papierové origami priebežná Rozvíjať jednoduché 

manuálne zručnosti 

Rozvíjať jemnú 

motoriku 

Tvorivá dielňa Vlastná práca  

 

 

  4 

  

  1 

4 Tekvičky  priebežná Rozvíjať jednoduché 

manuálne zručnosti 

Rozvíjať jemnú 

motoriku 

Tvorivá dielňa Ovládať jednoduché 

manuálne zručnosti 

  

  1 

4 Výroba šarkanov priebežná Rozvíjať jednoduché 

manuálne zručnosti 

Rozvíjať jemnú 

motoriku 

Tvorivá dielňa Vlastná práca – jej 

predstavenie 

 

  1 

4 Jabĺčková pani priebežná Rozvíjať jednoduché 

manuálne zručnosti 

Rozvíjať jemnú 

motoriku 

Tvorivá dielňa Vlastná práca 

 

 

      

       Telovýchovná 

           činnosť 

  

  1 

7 Pohybové  hry na 

ihrisku 

priebežná Viesť deti k fyzickému 

pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku relax. 

cvič. 

Motivácia, 

povzbudenie 

Relaxovať 

pravidelným pohybom 

 

 

 

 

 

  4 

  1 7 Vybíjaná priebežná Viesť deti k fyzickému 

pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

Pohybové hry Podporovať deti 

k fyzickej aktivite pri 

hrách 

  1 7 Loptové hry priebežná Uvoľniť sa pri cvičení Rozvíjať hrubú 

motoriku relax. 

cvič. 

Motivácia, 

povzbudenie 

Relaxovať 

pravidelným pohybom 

  1 7 Relaxačné cvičenia priebežná Viesť deti k fyzickému 

pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

Pohybové hry Podporovať deti 

k fyzickej aktivite pri 

hrách 
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   Esteticko-výchovná 

             činnosť             

 

 

 

 

 

  1 6 Hra s farbou priebežná Rozvíjať talent 

a špecifické schopnosti 

Rozvíjať tvorivú 

sebarealizáciu 

Koláž + kresba Byť otvorený tvorivej 

činnosti 

 

 

 

 

  4 

   1 6 Nácvik piesne 

imitačnou metódou 

priebežná Pestovať vzťah k piesňam Poznať piesne 

s detskou 

tematikou 

Nácvik piesne Zvládnuť jednoduchú 

detskú pieseň 

 

  1 

6 Kresba postavy  priebežná Viesť deti k tvorivosti Rozvíjať tvorivú 

sebarealizáciu 

Vlastná práca Rozvíjať  základy 

technických zručností 

   

  1 

6 Mozaika 

z geometrických 

tvarov,  

Farebná jeseň 

priebežná Pestovať vzťah k umeniu Teplé a studené 

tóny vo VV 

Tvorivá dielňa Zhotoviť výtvarné 

dielo 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 O

K
T

Ó
B

E
R

 

 

 

 

 

         Prírodovedno-    

environmentálna 

          činnosť 

 

  1 

 

2 

 

Kto dýcha pre nás – 

lesy  

 

priebežná 

 

Podnecovať záujem 

o nové informácie 

 

Pochopiť rozdiel 

medzi ihličnatými 

a listnatými 

stromami 

 

rozhovor 

 

Vedieť sa orientovať 

v známom prostredí 

 

 

 

 

 4 

   

  1 

1 16.10. Deň zdravej 

výživy – plody jesene  

priebežná Upevňovať návyky Rozvíjať zručnosti beseda Diskutovať o potrebe 

deľby práce v jeseni 

 

  1 

1 Mladý zdravotník – 

Čo obsahuje 

lekárnička 

priebežná Podnecovať záujem detí 

o nové informácie 

 

Viesť dialóg Riadený 

rozhovor 

Vedieť podať prvú 

pomoc pri drobných 

úrazoch  

   

  1 

1 Šetrenie vodou priebežná Naučiť deti ekologicky 

myslieť 

rozvíjať zručnosti 

pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe 

a ochrane 

životného 

prostredia  

Rozhovor, 

ukážka 

Vedieť povedať 

príklad šetrenia vodou 

 

 

 

 

Vzdelávacia 

činnosť 

 

  12 1 Písanie domácich úloh pravidelná Rozvíjať autonómnosť 

v príprave na vyučovanie 

Správne držanie 

tela 

Individuálny 

prístup 

Vedieť samostatne 

vypracovať úlohu 

 

 

 

 

 

 

 

  1 1 Didaktické hry - SJ priebežná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah 

k rodnému jazyku 

Súťaž a 

povzbudenie 

Osvojiť si techniku 

učenia sa 

  1 1 Didaktické hry - M priebežná Rozvíjať získané poznatky Rozvíjať 

matematické 

predstavy 

Súťaž a 

povzbudenie 

Osvojiť si techniku 

učenia sa 
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    1 1 Slovná zásoba 

a jazykolamy 

priebežná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah k 

SJ 

Tréning, súťaž Získať dostatočnú 

slovnú zásobu 

 15 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

N
O

V
E

M
B

E
R

 

 

 

 

  Spoločensko-vedná 

              činnosť 

 

 

  1 1 Tolerancia – prečo sú 

ľudia odlišní 

priebežná Vyberať inf. z rôznych 

zdrojov 

Naučiť sa 

tolerovať jeden 

druhého 

vysvetlenie Používať tolerantné 

správanie v živote 

 

 

 

 

  4 

  1 6 Prečo máme hovoriť 

pravdu? 

priebežná Pochopiť zásady 

prosociálneho správania 

Pochopiť prečo je 

klamstvo zlé 

Motivácia, 

rozhovor 

Správať sa voči 

kamarátom a rodičom 

férovo – neklamať im 

  1 6 Dôležité telefónne 

čísla 

priebežná Naučiť sa, resp. zopakovať 

si dôležité telefónne čísla 

Zinscenovať 

ukážku telefonátu 

na jednotlivé čísla 

ukážka Uvedomiť si ich 

dôležitosť, 

nezneužívať ich. 

  1 1 Vesmír a jeho planéty priebežná Vzbudiť záujem o nové 

informácie 

Viesť diskusiu, 

udržiavať 

pozornosť 

Motivácia, 

rozhovor, 

ukážka 

Zopakovať si čo sme 

sa dozvedeli. 

 

 

   

  Pracovno-technická 

              činnosť 

 1 

   

4 Strašidlo priebežná Podporiť novembrové 

zvyklosti 

Rozvíjať základy 

zručností 

Vlastná práca  

 

Začať a dokončiť 

prácu 

 

 

 

  4 

  

  1 

4 Striga priebežná Podporiť novembrové 

zvyklosti 

Rozvíjať základy 

zručností 

Vlastná práca Začať a dokončiť 

prácu 

  

  1 

4 Podložka pod pohár – 

papierové tkanie 

priebežná Utužovať vzťahy v 

kolektíve 

Rozvíjať fantáziu Súťaž Vedieť hrať v duchu 

fair play 

 

  1 

4 Netradičný výrobok  priebežná Vzbudiť u detí záujem 

o novú techniku 

Rozvíjať základné 

manuálne zruč. 

motivácia Vytvoriť výrobok 

z netradičnej hmoty 

 

 

 

      

       Telovýchovná 

           činnosť 

 

 

  

  1 

7 Cvičenie s hudbou - 

zumba 

priebežná Naučiť sa nové cviky Rozvíjať hrubú 

motoriku 

Motivácia, 

ukážka 

Relaxovať 

pravidelným pohybom 

 

 

 

 

 

  4 

 

 

  1 7 Loptové hry v 

telocvični 

priebežná Uvoľniť sa pri cvičení Rozvíjať hrubú 

motoriku rel. cvič. 

Motivácia, 

povzbudenie 

Relaxovať 

pravidelným pohybom 

  1 7 Nenič svoje múdre 

telo 

príležitostná Viesť s deťmi rozhovor na 

tému 

Diskutovať s 

deťmi 

prezentácia Poučiť deti 

o škodlivosti fajčenia 

a iných zlozvykoch 
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  1 7 November – mesiac 

zdravej výživy 

príležitostná Viesť rozhovor na tému Pripraviť spolu 

s deťmi ovocný 

šalát 

Motivácia, 

povzbudenie 

Pracovať v skupine  

 

 

 

 

 

   Esteticko-výchovná 

             činnosť          

 

 

 

  1 

6 Čitateľská dielňa priebežná Rozvíjať čitateľskú 

gramotnosť 

Pracovať s textom beseda 

 

Prečítať si neznámy 

príbeh, pracovať s ním 

 

 

 

 

  4 

  

  1 

6 Erb  nášho mesta  príležitostná Viesť deti k tvorivému 

mysleniu 

Rozvoj fantázie Vlastná práca Prezentovať svoju 

prácu pred ostatnými 

 

  1 

6 Tvoríme obal na  

knihu  

priebežná Viesť k tvorivému 

mysleniu 

Hľadať vlastnú 

predstavu 

Motivácia, 

vlastná práca 

Nebáť sa nápaditých 

myšlienok 

   

  1 

7 Škodlivosť fajčenia – 

tvoríme plagát 

priebežná Pochopiť škodlivosť 

fajčenia 

Podporovať 

individualitu u detí 

Vlastná/skupin

ová práca 

Predstaviť svoju prácu 

ostatným 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
N

O
V

E
M

B
E

R
 

 

 

 

Prírodovedno-    

environmentálna 

činnosť 

 

  1 

 

1 

Za dobrodružstvom 

prírody 

priebežná Vzbudiť záujem o nové 

informácie 

Porozprávať 

o vlastnom zážitku 

z prírody 

Riadený 

rozhovor, 

vysvetlenie 

Vedieť samostatne 

rozprávať na danú 

tému 

 

 

 

 

 4 

   

  1 

5 Zachráňme planétu, 

zachráňme rastliny 

priebežná Starať sa o našu planétu Ochraňovať 

planétu 

Beseda Prezentovať nápady na 

jej ochranu 

 

  1 

6 Potulky po Slovensku priebežná Naučiť deti vyhľadávať 

informácie 

Viesť dialóg, 

vedieť 

komunikovať 

Vysvetlenie, 

Prezentácia 

Dozvedieť sa niečo 

nové o Slovensku, 

o blízkom okolí 

   

  1 

1 Vyhynuté živočíchy príležitostná Vzbudiť záujem o nové 

informácie 

Pracovať v 

skupine 

Rozhovor, 

spoločná 

príprava 

Vytvárať pozitívnu 

klímu v oddelení, 

predviesť svoju prácu 

 

 

 

Vzdelávacia 

činnosť 

  12 1 Písanie domácich úloh pravidelná Rozvíjať autonómnosť 

v príprave na vyuč. 

Správne držanie 

tela 

Individuálny 

prístup 

Vedieť samostatne 

vypracovať úlohu 

 

 

 

 

 

 

 

 14 

  1 1 Didaktické hry - SJ Priebežná  Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah 

k rodnému jazyku 

Súťaž a 

povzbudenie 

Vedieť vyriešiť 

problémovú úlohu 

  1 1 Didaktické hry - M priebežná Rozvíjať získané poznatky Rozvíjať 

matematické 

predstavy 

Súťaž a 

povzbudenie 

Osvojiť si techniku 

nových úloh 
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D
E

C
E

M
B

E
R

 

 

 

 

  Spoločensko-vedná 

              činnosť 

 

 

 

  1 

6 Vianočné zvyky na 

dedine 

príležitostná Vzbudiť u detí záujem o 

zvyky 

Poznať vianočné 

zvyky na dedine 

Beseda, 

rozhovor, 

ukážka 

Prejaviť úctu 

k ľudovým tradíciám  

 

 

 

 

  4 

  1 2 Vianočné pranostiky príležitostná Vzbudiť u detí záujem o 

zvyky 

Zopakovať si 

vianočné 

pranostiky 

prezentácia Kultivovať kultúrne 

návyky 

  1 1 Prečo robíme dobré 

skutky 

príležitostná Rozvíjať estetický vkus rozvíjať základy 

empatie 

rozhovor Vedieť pracovať v 

skupine 

  1 3 Aký darček by ma 

najviac potešil 

príležitostná Zamyslieť sa nad ľudskými 

hodnotami 

Podporovať 

vlastnú tvorivosť 

Beseda 

rozhovor, 

vlastná práca 

Prezentovať svoju 

prácu pred ostatnými 

 

 

   

  Pracovno-technická 

              činnosť 

 1 

   

4 Mikuláš príležitostná Rozvíjať estetický vkus Rozvíjať 

manuálne 

zručnosti 

Vlastný 

výrobok  

Zhotoviť a dokončiť 

výrobok 

 

 

 

  4   

  1 

4 Čertík bertík príležitostná Rozvíjať estetický vkus Rozvíjať jemnú 

motoriku 

a manuálne zruč. 

Vlastný 

výrobok 

Začať a dokončiť 

prácu 

  

  1 

4 Vianočné pozdravy príležitostná Udržiavať kultúrne tradície 

na Slovensku 

Precvičovať 

pravopis 

Vlastná práca Zhotoviť a dokončiť 

výrobok 

 

  1 

4 Najkrajší kaprík príležitostná Udržiavať kultúrne tradície Rozvíjať jemnú 

motoriku 

Vlastná práca Zhotoviť a dokončiť 

výrobok 

 

 

      

       Telovýchovná 

           činnosť 

  

  1 

7 Hry na snehu priebežná Viesť deti k aktívnemu 

pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku  a 

koordináciu 

Motivácia, 

ukážka 

Podporovať deti 

k fyzickej aktivite 

 

 

 

 

 

  4 

  1 7 Hry na snehu priebežná Viesť deti k aktívnemu 

pohybu na snehu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

Motivácia, 

ukážka 

Používať švihadlo pri 

rôznych cvičeniach 

  1 7 Staviame si snehuliaka priebežná Viesť deti k fyzickému 

pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku  

Pohybové hry Podporovať deti 

k fyzickej aktivite pri 

hrách 

  1 7 Hry na snehu hod 

guľou na cieľ 

príležitostná Viesť deti k aktívnemu 

pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku  

súťaž Trafiť čo najviac krát 

na cieľ 

 

 

   Esteticko-výchovná 

             činnosť             

 

  1 

6 Vianočné vinše a 

piesne 

Priebežná Pestovať vzťah k ľudovým 

piesňam 

Využívať orfové 

nástroje 

Nácvik piesní Naučiť sa koledu  

 

 

 

  

  1 

6 Vianočný čas priebežná Rozvíjať talent a špecifické 

schopnosti 

Vymaľovať 

obrázok 

kresba Byť otvorený tvorivej 

činnosti 
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  1 

6 Zdobenie vianočných 

medovníkov 

Priebežná Vzbudiť radosť a 

očakávanie u detí 

Dodržiavať 

správne línie a 

tvary 

ukážka Zhotoviť výtvarné 

dielo na medovníku 

  4 

   

  1 

6 Vianočná diskotéka príležitostná Viesť deti k aktívnemu 

pohybu pri hudbe 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

diskotéka Pripraviť pre deti 

zaujímavý zážitok 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

D
E

C
E

M
B

E
R

 

 

 

 

 

         Prírodovedno-    

environmentálna 

          činnosť 

 

  1 

 

1 

 

Zvieratká v zime 

 

príležitostná 

 

Vzťah k prírode 

 

Rozvíjať 

vedomosti 

 

Beseda, ukážka 

 

Dozvedieť sa 

o hibernácii, 

sťahovaní..... 

 

 

 

 

 4    

  1 

6 Kŕmime vtáčiky Priebežná 

 

Naučiť deti zhotoviť deti 

kŕmidlo 

Naučiť sa starať 

o zvieratá v zime 

 

Tímová práca 

 

Zhotoviť kŕmidlo 

 

 

  1 

2 Nechceme svet na 

jedno požitie 

priebežná Ochrana prírody, 

recyklovanie 

Naučiť sa 

o pravidlách 

recyklovania 

Rozprávanie Chrániť prírodu a 

planétu 

   

  1 

3 Potrebujeme živý 

stromček? 

príležitostná Schopnosť počúvať jeden 

druhého 

Vedieť 

prezentovať svoj 

názor 

Rozhovor, 

beseda 

Snažiť sa urobiť viac a 

lepšie 

 

 

 

 

 

    Vzdelávacia 

        činnosť 

  12 1 Písanie domácich úloh pravidelná Rozvíjať autonómnosť 

v príprave na vyuč. 

Správne držanie 

tela 

Individuálny 

prístup 

Vedieť samostatne 

vypracovať úlohu 

 

 

 

 

 

 

 

 16 

  1 1  

Doplňovačky 

Priebežná Rozvíjať získané poznatky Aktivovať k 

súťaživosti 

Riešenie 

nových úloh 

Vedieť vyriešiť 

problémovú úlohu 

  1 1  

Didaktické hry - SJL 

Priebežná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah 

k rodnému 

jazyku 

Súťaž a 

povzbudenie 

Osvojiť si techniku 

učenia sa 

   

  1 

1  

Didaktické hry - MAT 

Priebežná Rozvíjať získané poznatky Rozvíjať 

matematické 

predstavy 

Súťaž a 

povzbudenie 

Osvojiť si techniku 

učenia sa 

  

  1 

1  

Slovná zásoba a 

jazykolamy 

Priebežná Rozvíjať získané poznatky Pestovať vzťah k 

SJL 

Tréning 

Súťaž 

Získať dostatočnú 

slovnú zásobu   

J
A

N
U

Á
R

  

 

  Spoločensko-vedná 

 

  1 

2 Vítame Nový rok priebežná Viesť rozhovor na tému 

Vianoce, vianočné 

prázdniny 

Podeliť sa 

o zážitky z 

prázdnin 

rozhovor Vypočuť si názor 

spolužiaka 
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              činnosť 

 

 

  1 3 Pán policajt a jeho 

práca 

príležitostná Podnecovať záujem o nové 

informácie 

Dozvedieť sa 

o práci policajta 

Rozhovor, 

ukážka 

Vytvoriť pozitívnu 

klímu v oddelení 

 

  4 

  1 2 Úsmev nám pristane priebežná Eliminovať prejavy násilia Vedieť riešiť 

konflikty 

Hry na riešenie 

konfliktov 

Pochopiť význam 

dodržiavania  ľuds. 

práv 

 

 

   

  Pracovno-technická 

              činnosť 

 1 

   

4 Snehuliak z vatových 

tampónov 

príležitostná Vedieť pracovať 

s netradičným mat. 

Rozvoj 

manuálnych 

zručností 

Vlastný práca, 

kombin. tech. 

Dokončiť prácu  

 

 

  4   

  1 

4 Darček pre prvákov  príležitostná Osvojiť si manuálne 

zručnosti 

Rozvíjať základy 

manuálnych 

zručností 

Vlastný 

výrobok 

Dokončiť prácu, 

vlastný výrobok 

  

  1 

4 Rukavička priebežná Viesť deti k ochrane pred 

zimou 

Vedieť vytvoriť 

ornament 

Vlastná práca, 

vystrihovačka 

Dokončiť výrobok 

 

  1 

4 Práca z odpadového 

materiálu 

priebežná Vedieť využiť odpadový 

materiál 

Využitie 

manuálnych zruč. 

Výtvarná práca Zhotoviť netradičný 

výrobok 

 

      

 

 

       Telovýchovná 

           činnosť 

  

  1 

7 Zimné hry na snehu príležitostná Prebúdzať v deťoch 

tvorivosť 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

Motivácia Podporiť deti 

k fyzickej aktivite pri 

hrách 

 

 

 

 

 

  4 

  1 7 Sánkovačka priebežná Viesť deti k fyzickému 

pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

Ukážka Podporovať deti 

k fyzickej aktivite 

  1 7 Cestou - necestou priebežná Rozvoj osobnosti dieťaťa Vedieť sa 

správať 

v dopravnom 

prostriedku 

Projekt Vedieť sa správať 

v dopravnom 

prostriedku 

  1 7 Poznám svoje telo – 

škodlivosť 

návykových látok, 

Filipove 

dobrodružstvá  

priebežná Určovať základné časti 

ľuds. tela 

Zoznámiť sa 

s anatómiou čl. 

rozhovor Pochopiť 

zodpovednosť za 

svoje zdravie 

 

 

 

 

Esteticko-výchovná 

 

  1 

6 Novoročné piesne a 

vinše 

príležitostná Nácvik piesne imitačnou 

metódou 

Pestovať 

estetický vkus 

Ukážka Prejaviť radosť zo 

spevu 

 

 

 

 

  4 

  

  1 

6 Strom želaní a prianí 

do nového roka 

príležitostná Rozvoj tvorivosti dieťaťa Pestovať u detí 

fantáziu a 

tvorivosť 

Skupinová 

práca 

Ozdobiť strom svojimi 

novoročnými 

želaniami 
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činnosť  

  1 

4 Zimná krajinka 

(korok) 

príležitostná Rozvíjať tvorivosť 

a predstavivosť detí 

Rozvíjať talent Výtvarná práca, 

ukážka 

Vytvoriť novou 

technikou umelecké 

dielo 

   

  1 

6 Prečo mám rád zimu príležitostná Prejaviť svoju fantáziu v 

činnosti 

Rozvíjať talent Individuálna 

práca 

Zobraziť svoje pocity 

zo zimy 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

J
A

N
U

Á
R

 

 

 

 

          

 

Prírodovedno-    

environmentálna 

činnosť 

 

  1 

 

1 

 

Ročné obdobia – 

didaktická pomôcka 

 

príležitostná 

 

Zhotoviť v rámci PEOV 

didaktickú pomôcku 

 

Priradiť obrázky 

k jednotlivým 

obdobiam 

 

Ukážka 

 

Prezentovať svoju 

prácu 

 

 

 

 

 4 

   

  1 

1 Kŕmenie vtáčikov v 

zime 

príležitostná Naučiť deti zhotoviť 

kŕmidlo 

Naučiť sa starať 

o zvieratá v zime 

Tímová práca Zhotoviť kŕmidlo 

 

  1 

1 Ako predchádzať 

úrazom v zime 

priebežná Vyberať informácie 

z rôznych zdrojov 

Ukázať si zásady 

prvej pomoci 

rozhovor Viesť dialóg na tému 

zranenia v zime 

   

  1 

1 Ako rastú zahraničné 

ovocia 

priebežná Vzbudiť záujem detí o nové 

informácie 

Byť otvorený 

novým 

informáciám 

rozhovor Dozvedieť sa 

zaujímavosti zo sveta  

 

 

 

 

    Vzdelávacia 

        činnosť 

  10 1 Vypracovanie 

domácich úloh  

pravidelná Utvrdzovať získané 

vedomosti 

Získavať vzťah 

k celoživotnému 

vzdelávaniu 

tréning Poznávať efektívne 

spôsoby učenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 

  1 1 Didaktické hry – SJL pravidelná Motivovať k riešeniu 

nových úloh 

Rozvíjať slovnú 

zásobu 

Skupinová 

práca 

Riešiť nové, neznáme 

úlohy 

  1 1 Didaktické hry - MAT pravidelná Motivovať k riešeniu 

nových úloh 

Upevňovať 

znalosti z 

matematiky 

Individuálny 

prístup 

Riešiť nové, neznáme 

úlohy 

   

  1 

1 Doplňovačky príležitostná Motivovať k riešeniu 

nových úloh 

Schopnosť 

hľadať riešenie 

Individuálny 

prístup 

Byť otvorený, 

získavať nové 

poznatky 

  

  1 

1 Tajničky príležitostná Riešiť nové, neznáme úlohy Rozvíjať získané 

poznatky 

Individuálny 

prístup 

Byť otvorený, 

získavať nové 

poznatky 
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F
E

B
R

U
Á

R
 

 

 

 

  Spoločensko-vedná 

              činnosť 

 

 

 

  1 

2 Stráž si svoje veci priebežná Naučiť deti dbať viac 

o svoje veci 

Zamerať sa na 

starostlivosť o 

veci 

beseda Zahrať zinscenovanú 

stratu 

 

 

 

 

  3 

  1 1 Surfujeme po 

detských stránkach 

Príležitostná  Zdokonaliť svoju prácu s 

počítačom 

Odlíšiť vhodné 

detské hry od 

nevhodných 

ukážka Naučiť sa relaxovať 

pri hrách 

  1 2 Karneval v minulosti príležitostná Udržať ľudové tradície Vlastný prínos 

k udržaniu 

tradícií 

Rozhovor, 

ukážka 

Poznať ľudové zvyky 

 

 

   

  Pracovno-technická 

              činnosť 

 1 

   

4 Výroba karnevalových 

masiek 

príležitostná Vzbudiť u detí záujem 

o novú techniku 

Rozvoj 

manuálnych 

zručností 

Vlastný 

výrobok 

Prezentovať svoju 

prácu, vyrobiť si 

masku 

 

 

 

  4   

  1 

4 Výroba karnevalových 

masiek 

príležitostná Vzbudiť záujem detí Rozvoj 

manuálnych 

zručností 

Vlastná práca Začať a dokončiť 

prácu 

  

  1 

4 Papierová 

vystrihovačka 

priebežná Rozvíjať jemnú motoriku 

pri práci s papierom 

Rozvoj 

manuálnych 

zručností 

Vlastný 

výrobok 

Byť hrdý na výsledok 

svojej práce 

 

  1 

4 Valentínka príležitostná Rozvíjať jemnú motoriku 

pri práci s papierom 

Rozvoj 

manuálnych 

zručností 

Vlastný 

výrobok 

Darovať Valentínku 

blízkej osobe 

 

 

      

       Telovýchovná 

           činnosť 

  

  1 

7 Súťaž v sánkovaní priebežná Viesť deti k fyzickému 

pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

súťaž Podporovať deti 

k fyzickej aktivite pri 

hrách 

 

 

 

 

 

  4 

  1 7 Zimné hry na snehu priebežná Viesť deti k fyzickému 

pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku  

Motivácia, 

povzbudenie 

Relaxovať 

pravidelným pohybom 

  1 7 Pohybové hry v 

telocvični 

priebežná Viesť deti k fyzickému 

pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

Pohybové hry Podporovať deti 

k fyzickej aktivite pri 

hrách 

  1 7 Fašiangová veselica príležitostná Viesť deti k aktívnemu 

pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku tancom 

motivácia Zosúladiť pohyby tela 

pri hudbe 

 

 

 

 

  1 

6 Ľudový kroj priebežná Podporovať fantáziu 

a tvorivosť u detí 

Rozvoj 

manuálnych 

zručností 

Kresba, maľba Zhotoviť umelecké 

dielo 
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   Esteticko-výchovná 

             činnosť             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1 

6 Ide pieseň dokola priebežná Zopakovať si pieseň pri hre Nácvik piesne 

imitačnou 

metódou 

Ukážka, 

motivácia 

Vytvoriť pozitívnu 

klímu v oddelení 

 

  4 

 

  1 

6 Bájka – hľadaj 

ponaučenie 

príležitostná Podporovať fantáziu 

a tvorivosť u detí 

Pestovať 

estetické cítenie 

Individuálna 

práca 

Nájsť v bájke 

ponaučenie 

   

  1 

6 Karneval priebežná Upraviť si netradične 

telocvičňu pri príležitosti 

karnevalu 

Rozvíjať základy 

špecifických 

schopností  

Motivácia, 

povzbudenie 

Vyzdobiť si triedu pri 

príležitosti karnevalu 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

 

 

 

Prírodovedno-    

environmentálna 

činnosť 

 

  1 

 

6 

 

Potulky svetom 

 

priebežná 

 

Vyberať informácie 

z rôznych zdrojov 

 

Dozvedieť sa niečo nové, 

zaujímavé 

 

Motivácia, 

beseda 

 

Pracovať v skupine 

 

 

 

 

 4 

   

  1 

1 Kde žijú priebežná Poznávanie zvierat Základné princípy 

ochrany prostredia 

Pozeranie 

encyklopédie 

Poznávať zvieratá 

nežijúce u nás 

 

  1 

1 On + Ona – 

spoločenstvá zvierat  

priebežná Rozvíjať logické 

myslenie 

Správne pomenovanie 

páru zvierat 

ukážka Rozvíjať prirodzené 

správanie 

 

 

 

 

Vzdelávacia 

činnosť 

  10 1 Vypracovanie 

domácich úloh 

pravidelná Utvrdzovať získané 

vedomosti 

Získať vzťah 

k celoživotnému 

vzdelávaniu 

tréning Poznať efektívne 

spôsoby učenia 

 

 

 

 

 

 

 

 13 

  1 1 Didaktické hry - SJ pravidelná Motivovať 

k riešeniu nových 

úloh 

Rozvíjať slovnú zásobu Skupinová 

práca 

Riešiť nové, neznáme 

úlohy 

  1 1 Didaktické hry - M pravidelná Motivovať 

k riešeniu nových 

úloh 

Upevňovať znalosti z 

matematiky 

Individuálny 

prístup 

Riešiť nové, neznáme 

úlohy 

   

  1 

1 Tajničky príležitostná Riešiť nové, 

neznáme úlohy 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Individuálny 

prístup 

Byť otvorený získavať 

nové poznatky 

M
A

R
E

C
 

 

 

 

  Spoločensko-vedná 

              činnosť 

 

 

  1 

7 Marec – mesiac knihy priebežná Využiť efektívne 

voľný čas 

Nadobudnúť vzťah ku 

knihe 

Riadený 

rozhovor 

Vedieť si vybrať 

správnu knihu 

 

 

 

 

  4 

  1 1 Prvý jarný deň priebežná Vyvodiť záver 

pozorovania 

Poznať zákony prírody Riadený 

rozhovor 

Poznať premeny 

prírody 

  1 5 Deň učiteľov priebežná Rešpektovať prácu 

iných 

Naučiť sa hodnotiť prácu Individuálny 

prístup 

Prejaviť úctu k práci 

učiteľa  
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   1 1 Ako sa správame 

v dopravných 

prostriedkoch 

priebežná Rozlišovať kult. 

a nekult. správanie 

Oboznámiť sa s kult. 

spôsobom cestovania 

Rozhovor, 

riešenie model. 

situácií 

Vedieť sa správať 

v dopravných 

prostriedkoch 

 

Pracovno-technická 

              činnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

   

4 Pozdrav pani učiteľke príležitostná Rozvíjať manuálnu 

zručnosť 

Rozvíjať kreativitu Motivačný 

rozhovor, 

samostatná 

práca 

Urobiť radosť pani 

učiteľke 

 

 

 

  4 

  

  1 

4 Poslovia jari - 

kuriatko 

priebežná Vzbudiť u detí 

záujem o novú 

techniku 

Rozvíjať manuálne 

zručnosti 

Vlastný 

výrobok 

Zhotoviť a dokončiť 

výrobok 

  

  1 

5 Tvoríme 

z netradičného 

materiálu 

priebežná Vzbudiť u detí 

záujem 

Rozvoj jemnej motoriky Strihanie, 

lepenie 

Potešiť vlastným 

výrobkom 

 

  1 

4 Veľkonočný pozdrav príležitostná Vedieť pracovať 

s rôznym 

materiálom 

Rozvíjať základy man. 

zručností 

Vlastný 

výrobok 

Podarovať prianie 

Veľkej Noci rodičom 

 

 

      

       Telovýchovná 

           činnosť 

  

  1 

7 Vybíjaná v kruhu priebežná Posilňovať svoje 

slabšie stránky 

Rozvíjať športový talent 

a schopnosti 

Pohybová hra Rozvíjať trpezlivosť  

 

 

 

 

  4 

  1 7 Loptové hry priebežná Opakovať pohyby 

podľa videa 

Rozvíjať hrubú motoriku 

rel. cvič. 

Motivácia 

povzbudenie 

Relaxovať 

pravidelným pohybom 

  1 7 Pohybové a športové 

hry v telocvični 

priebežná Viesť deti 

k fyzickému pohybu 

Rozvíjať hrubú motoriku Pohybové hry Podporovať deti 

k fyzickej aktivite pri 

hrách 

  1 7 Relaxačný deň priebežná Uvoľniť sa pri 

cvičení 

Rozvíjať hrubú motoriku 

relax. cvičením 

Motivácia, 

povzbudenie 

Relaxovať 

pravidelným pohybom 

 

 

 

 

   Esteticko-výchovná 

             činnosť             

 

  1 

4 Svet farieb - motýľ priebežná Rozvíjať tvorivosť 

a predstavivosť detí 

Zamerať sa na novú 

techniku 

Motivácia, 

ukážka 

Prezentovať vlastný 

výrobok 

 

 

 

 

  4 

  

  1 

6 Pečiatkovanie priebežná Rozvíjať tvorivosť 

a predstavivosť detí 

Rozvíjať talent Skupinová 

práca 

Predstaviť svoju prácu 

 

  1 

6 Najkrajšie z Východu priebežná Pestovať vzťah k 

piesňam 

Poznať piesne s detskou 

tematikou 

Motivácia, 

ukážka 

Vypočuť a porovnať 

ľudové piesne z 

regiónov 

   

  1 

4 Jarné slnko priebežná Rozvíjať tvorivosť 

a fantáziu detí 

Navrhnúť projekt Skupinová 

práca 

Spolupracovať v 

skupine 
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 M

A
R

E
C

  

            
 

 

 

 

Prírodovedno-    

environmentálna 

činnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

 

1 

Hrady, kaštiele 

a zámky na Slovensku 

priebežná Dozvedieť sa alebo 

zopakovať si. 

Predstaviť si slovenské 

hrady 

rozhovor Povedať vlastný 

zážitok 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

   

  1 

6 Zvieratá a mláďatá priebežná Hľadať krásu okolo 

seba 

Poznať jednotlivé druhy 

zvierat 

Ukážka, 

rozhovor 

Uvedomiť si krásy 

prírody 

 

  1 

1 22.3 Svetový deň 

vody 

priebežná Podnecovať záujem 

o nové informácie 

Pochopiť základné 

princípy ochrany ŽP 

vysvetlenie Prejaviť záujem 

o nové informácie 

   

  1 

1 Surfujeme po Eko 

stránkach 

príležitostná Zdokonaliť svoju 

prácu s PC 

Zamerať sa na stránky 

venované prírode 

ukážka Zobrať si poučenie z 

hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

    Vzdelávacia 

        činnosť 

  10 1 Vypracovanie 

domácich úloh 

pravidelná Utvrdzovať získané 

vedomosti 

Získať vzťah k celož. 

vzdel. 

tréning Poznávať efektívne 

spôsoby učenia 

 

 

 

 

 

 

 

 14 

  1 1 Didaktické hry - SJ pravidelná Motivovať k rieš. 

nových úloh 

Rozvíjať slovnú zásobu skupinová 

práca 

Riešiť nové, neznáme 

úlohy 

  1 1 Didaktické hry - M pravidelná Motivovať k riešeniu 

nových úloh 

Upevňovať znalosti z 

matematiky 

Individuálny 

prístup 

Riešiť nové, neznáme 

úlohy 

   

  1 

1 Doplňovačky príležitostná Motivovať k riešeniu 

nových úloh 

Schopnosť hľadať 

riešenie 

Individuálny 

prístup 

Byť otvorený, 

získavať nové 

poznatky 

  

  1 

1 Tajničky príležitostná Riešiť nové, 

neznáme úlohy 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Individuálny 

prístup 

Byť otvorený, 

získavať nové 

poznatky 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 

A
P

R
ÍL

 

 

 

 

  Spoločensko-vedná 

              činnosť 

 

 

 

  1 

2 Na koho by som sa 

chcel podobať a prečo 

priebežná motivovať deti 

k správnemu vzoru 

 

Vykresliť deťom 

správny vzor 

rozprávanie Pochopiť názor 

druhého 

 

 

 

 

  4 

  1 1 Apríl – mesiac lesov príležitostná Viesť deti k ochrane 

ŽP 

Pochopiť zákl. princ. 

ochrany ŽP 

Individuálny 

prístup 

Chrániť prírodu okolo 

seba 

  1 2 Správne vybavenie 

bicykla 

príležitostná Viesť rozhovor na 

tému 

Podeliť sa o svoje 

skúsenosti 

Rozhovor, 

ukážka 

Vypočuť si spolužiaka 

  1 3 Aj múdry schybí príležitostná Rozdeliť sa, vybrať 

si kapitána 

Pracovať v skupine súťaž Pracovať v kolektíve, 

poradiť sa o odpovedi 
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  Pracovno-technická 

              činnosť 

 1 

   

4 Stojan na ceruzky príležitostná Samostatnou prácou 

vyrobiť stojan 

Rozvoj manuálnych 

zručností 

Vlastný 

výrobok 

Plánovať a hodnotiť 

svoju prácu 

 

 

 

  4 

  

  1 

4 Záložka do knihy príležitostná Rozvíjať estetiku u 

detí 

Získať základy 

manuálnych zruč. 

Vlastná práca Dokončiť prácu 

  

  1 

4 Košík plný kvetov – 

práca s papierom 

príležitostná Vzbudiť u detí 

záujem o novú 

techniku 

Rozvíjať základy 

manuálnych zruč. 

Vlastný 

výrobok 

Začať a dokončiť 

prácu 

 

  1 

4 Strom  Pristupovať 

zodpovedne k danej 

úlohe 

Vytvoriť originálny 

výrobok 

výstavka Začať a dokončiť 

prácu 

 

 

      

       Telovýchovná 

           činnosť 

  

  1 

7 Športové odpoludnie 

na školskom dvore  

priebežná Uvoľniť sa pri 

cvičení 

Rozvíjať hrubú 

motoriku relax. 

cvičením 

Motivácia, 

povzbudenie 

Relaxovať 

pravidelným pohybom 

 

 

 

 

 

  4 

  1 7 Naháňačky pravidelná Tráviť zmysluplne 

voľný čas 

Rozvíjať schopnosť 

relax. pohybom 

Motivácia, 

povzbudenie 

Schopnosť 

pravidelného pohybu 

  1 7 Loptové hry priebežná Rozvíjať záujmy 

v skupinovej 

činnosti 

Rozvíjať športový talent Motivácia, 

ukážka 

Schopnosť 

pravidelného pohybu 

  1 7 Kolektívne hry v 

telocvični 

priebežná Rozvíjať schopnosť 

pracovať v kolektíve 

Dodržiavať pravidlá hry Povzbudenie Podporovať deti 

k fyzickej aktivite pri 

hrách 

 

 

Esteticko-výchovná 

činnosť 

 

 

 

 

 

  1 

6 Jarné básne priebežná Poznať kultúrne 

tradície 

Posilniť úctu ku kult. 

hodnotám 

Maľovanie Byť otvorený tvorivej 

činnosti 

 

 

 

 

  4 

  

  1 

6 Jarný strom – práca s 

tušom 

priebežná Vzbudiť u detí 

záujem 

Rozvíjať špecifické 

schopnosti 

Nácvik piesne Prezentovať svoju 

prácu spolužiakom 

 

  1 

6 Štyri ročné obdobia priebežná Rozvíjať tvorivosť 

a predstavivosť detí 

Rozvíjať talent ilustrácia Vnímať krásu 

v bežnom živote 

   

  1 

6 Modrá planéta  Priebežná Rozvíjať tvorivosť 

a predstavivosť detí 

Práca v skupine výrobok Vnímať potrebu 

ochrany nášho 

prostredia  

A
P

R
ÍL

 

 

 

 

Prírodovedno-    

environmentálna 

 

  1 

 

1 

 

Starostlivosť o izbové  

kvety, presádzanie 

 

priebežná 

 

Vyberať informácie 

z rôznych zdrojov 

 

Pomôcť presádzať 

 

Skupinová 

práca 

 

Podeliť sa o svoje 

skúsenosti 

 

 

 

 

 3 

   

  1 

1 Deň Zeme – 22.04 priebežná Viesť deti k ochrane 

ŽP 

Pochopiť základné 

princípy ochrany ŽP 

Riadený 

rozhovor 

Diskutovať o tom, čo 

nám dáva les 
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činnosť  

  1 

1 Čistíme okolie školy priebežná Viesť deti k ochrane 

ŽP 

Vyčistiť okolie školy vychádzka Zapojiť sa do činnosti 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia 

činnosť 

  10 1 Vypracovanie 

domácich úloh 

pravidelná Utvrdzovať získané 

vedomosti 

Získavať vzťah 

k celoživotnému 

vzdelávaniu 

tréning Poznávať efektívne 

spôsoby učenia 

 

 

 

 

 

 

 

 14 

  1 1 Didaktické hry - SJ pravidelná Motivovať k riešeniu 

nových úloh 

Rozvíjať slovnú zásobu Skupinová 

práca 

Riešiť nové, neznáme 

úlohy 

  1 1 Didaktické hry - M pravidelná Motivovať k riešeniu 

nových úloh 

Upevňovať znalosti z 

matematiky 

Individuálny 

prístup 

Riešiť nové, neznáme 

úlohy 

   

  1 

1 Doplňovačky príležitostná Motivovať k riešeniu 

nových úloh 

Schopnosť hľadať 

riešenie 

Individuálny 

prístup 

Byť otvorený, 

získavať nové 

poznatky 

  

  1 

1 Tajničky príležitostná Riešiť nové, 

neznáme úlohy 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Individuálny 

prístup 

Byť otvorený, 

získavať nové 

poznatky 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

M
Á

J
 

 

 

  Spoločensko-vedná 

              činnosť 

 

 

 

  1 

2 Pozdrav priebežná Prejaviť záujem detí 

o tému 

Zapojiť sa do rozhovoru Motivácia, 

riadený 

rozhovor 

Podeliť sa o svoj 

názor 

 

 

 

 

  4 

  1 6 Deň matiek príležitostná Prejaviť úctu 

rodičom 

Viesť k výchove pozor. 

blízkym 

Riadený 

rozhovor 

Nezabúdať na prejavy 

úcty 

  1 1 4.5 Medzinárodný deň 

hasičov 

priebežná Exkurzia Rozvoj povedomia  

o profesii 

Riadený 

rozhovor 

Vyjadriť úctu k 

hasičom 

  1 1 Dostatok pitného 

režimu v letných 

mesiacoch 

priebežná Získať základy 

zručností 

Vedieť rozoznať vhodné 

nápoje 

Motivačný 

rozhovor 

Naučiť sa pravidelne 

dopĺňať tekutiny 

 

 

   

  Pracovno-technická 

              činnosť 

 1 

   

4 Darček pre mamu priebežná Rozvíjať tvorivosť a 

predstavivosť 

Rozvíjať základne 

manuálne zruč. 

Vlastný 

výrobok 

Navrhnúť, začať 

a dokončiť výrobok 

 

 

 

  4 

  

  1 

4 Darček pre mamu príležitostná Osvojiť si manuálne 

zručnosti 

Rozvíjať manuálne 

zručnosti 

Vlastný 

výrobok 

Dokončiť prácu 

  

  1 

4 Môj kamarát semafor 

– výroba z kartónu 

priebežná Realizovať pracovné 

činnosti 

Rozvíjať základy 

manuálnych zručností 

Vlastný 

výrobok 

Dokončiť prácu 

 

  1 

4 Zapojenie do súťaže priebežná Rozvíjať manuálne 

zručnosti 

Rozvíjať jemnú 

motoriku 

Individuálny 

prístup 

Zdokonaľovať 

zručnosť pri práci s 

materiálom 
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       Telovýchovná 

           činnosť 

 

 

 

 

  

  1 

7 Pohybové hry v 

telocvični 

pravidelná Viesť deti 

k fyzickému pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

Pohybové hry Podporovať deti 

k fyzickej aktivite pri 

hrách 

 

 

 

 

 

  4 

  1 7 Hry s loptou pravidelná Rozvíjať športový 

talent 

Rozvíjať hrubú 

motoriku  

Motivácia, 

povzbudenie 

Zdokonaľovať 

zručnosť hry s loptou 

  1 7 Kolektívne hry pravidelná Viesť deti 

k fyzickému pohybu 

Kolektívna spolupráca Pohybové hry Podporovať deti 

k fyzickej aktivite pri 

hrách 

  1 7 Kolky - súťaž priebežná Rozvíjať presnosť a 

odhad 

Precvičiť hod spodným 

oblúkom 

súťaž Osvojiť si správnu 

techniku 

 

   Esteticko-výchovná 

             činnosť             

 

  1 

6 Rozkvitnutý konár priebežná Vyjadriť hudbu 

pohybom 

Rozvíjať talent Ukážka, 

motivácia 

Rozvíjať talent 

a špecifické 

schopnosti 

 

 

 

 

  4 

  

  1 

6 Nakresli svoju obec priebežná Prejaviť úctu 

k pamiatkam v obci 

Rozvíjať a kultivovať 

vnímanie 

kresba Prejaviť úctu ku 

kultúrnym hodnotám 

v okolí 

 

  1 

6 Modrá planéta priebežná Vedieť pracovať 

s odpadovým mater. 

Rozvíjať manuálne 

zručnosti 

Skupinová 

práca 

Spolupracovať 

v skupine, vytvoriť 

plagát 

   

  1 

6 Pracujeme s vážnou 

hudbou 

priebežná Rozvíjať 

predstavivosť a 

fantáziu 

Započúvať sa do zvukov 

vážnej hudby 

Ukážka, 

rozhovor 

Byť otvorený tvorivej 

činnosti 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
M

Á
J

 

 

 

 

 

         Prírodovedno-    

environmentálna 

          činnosť 

 

  1 

 

1 

 

Naše vtáky 

 

priebežná 

 

Vyberať informácie 

z rôznych zdrojov 

 

Zapojiť sa do rozhovoru 

 

Ukážka, beseda 

 

Búrka, strach z búrky 

 

 

 

 

 3 

   

  1 

1 Jarné práce v záhrade priebežná Poznať zmysel práce Charakterizovať. ročné 

obdobie a práce 

Riadený 

rozhovor 

Vedieť ako sa menia 

ročné obdobia 

 

  1 

1 Lúčne kvety priebežná Vyberať informácie 

z iných zdrojov 

Určiť rastliny podľa 

atlasu rastlín 

poznávanie Poznať vybrané 

rastliny z okolia 

 

 

 

    Vzdelávacia 

        činnosť 

  10 1 Vypracovanie 

domácich úloh 

pravidelná Utvrdzovať získané 

vedomosti 

Získavať vzťah 

k celoživotnému 

vzdelávaniu 

tréning Poznávať efektívne 

spôsoby učenia 

 

 

 

 

 

  1 1 Didaktické hry - SJ pravidelná Motivovať k riešeniu 

nových úloh 

Rozvíjať slovnú zásobu Skupinová 

práca 

Riešiť nové, neznáme 

úlohy 
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  1 1 Didaktické hry - M pravidelná Motivovať k riešeniu 

nových úloh 

Upevňovať znalosti z 

matematiky 

Individuálny 

prístup 

Riešiť nové, neznáme 

úlohy 

 

 

 12 

J
Ú

N
 

 

 

 

 

  Spoločensko-vedná 

              činnosť 

 

 

 

  1 

5 MDD – deti celého 

sveta 

príležitostná poznať svoje 

   práva 

pochopiť  význ. 

dodržiavanie ľudských 

práv 

beseda rozlíšiť dodrž. a po- 

rušovanie  ľud. práv 

 

 

 

 

  4 

  1 1 Surfujeme po 

detských stránkach 

priebežná Vyberať informácie  

z rôznych zdrojov 

Vyberať vhodné stránky motivácia Správne vypnúť PC 

a odísť z učebne 

  1 2 Sledovanie videa Bol 

raz jeden život 

príležitostná Vyberať inf. 

z rôznych zdrojov 

Sledovať video video Diskutovať na tému 

  1 3 Vyhodnotenie činnosti  príležitostná Zaslúžiť si odmenu 

za celoročnú prácu. 

Prejaviť sebahodnotenie  motivácia Tešiť sa z výhry 

spolužiaka 

 

Pracovno-technická 

              činnosť 

   

 

 

 

  Pracovno-technická 

              činnosť 

 1 

   

4 Modelovanie z 

plastelíny 

priebežná Rozvíjať jednoduché 

manuálne zruč. 

Rozvíjať jemnú 

motoriku 

Tvorivá dielňa Začať a dokončiť 

prácu. 

 

 

 

  4 

  

  1 

4 Vodný svet priebežná Rozvíjať jednoduché 

manuálne zruč. 

Rozvíjať jemnú 

motoriku 

Vlastný  

výrobok 

Dokončiť prácu 

  

  1 

4 Pozdrav na Deň otcov príležitostná Rozvíjať svoju 

trpezlivosť 

Vedieť vybrať materiál 

pre prácu 

Vlastná práca Dokončiť prácu 

 

  1 

4 Veľké upratovanie príležitostná Plniť si povinnosti Mať osobnú 

zodpovednosť za prácu 

Tímová práca Dokončiť prácu 

 

 

      

       Telovýchovná 

           činnosť 

  

  1 

7 Turnaj vo  futbale  priebežná Viesť deti 

k fyzickému pohybu 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

Pohybové hry Podporovať deti 

k fyzickej aktivite pri 

hrách 

 

 

 

 

 

  4 

  1 7 Cvičenie s videom priebežná Opakovať pohyby 

podľa videa 

Rozvíjať hrubú 

motoriku rel. cvič. 

Motivácia, 

povzbudenie 

Relaxovať 

pravidelným pohybom 

  1 7 Olympijsky beh priebežná Byť aktívny v súťaži Rozvíjať hrubú 

motoriku 

Motivácia, 

povzbudenie 

Prijať prehru 

  1 7 Diskotéka príležitostná Ovládať svoj 

pohybový aparát 

Rozvíjať hrubú 

motoriku 

Motivácia, 

povzbudenie 

Spríjemniť si posledný 

deň v škole 

 

 

   Esteticko-výchovná 

             činnosť         

 

  1 

1 Autoportrét priebežná Rozvíjať tvorivú 

sebarealizáciu 

Rozvíjať tvorivosť, 

fantáziu 

maľba Predstaviť svoju prácu 

spolužiakom 

 

 

 

 

  

  1 

6 Cvičme v rytme  príležitostná Pestovať vzťah 

k piesňam 

Zúčastniť sa v súťaži motivácia Byť otvorený 

k tvorivej činnosti 
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  1 

6 Kresba na asfalt priebežná Rozvíjať talent 

a špecifické 

schopnosti 

Vymaľovať obrázok kresba Byť otvorený 

k tvorivej činnosti 

  4 

   

  1 

6 Letné omaľovánky priebežná Rozvíjať talent 

a zmysel pre farby 

Rozvíjať tvorivosť Aktivizácia, 

motivácia 

Nerobiť prácu 

povrchne 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 J

Ú
N

 

 

 

         Prírodovedno-    

environmentálna 

          činnosť 

 

 

  1 

 

1 

 

Zmeny v prírode 

 

priebežná 

 

Pozorovať 

samostatne 

 

Vidieť ako sa mení 

počasie v roku 

 

Individuálny 

prístup 

 

Vnímať pozorované 

javy 

 

 

 

 

 3 

   

  1 

1 Ako sa správame cez 

prázdniny 

priebežná Rozvíjať pozitívny 

vzťah k prírode 

Pochopiť základne 

princípy ochrany ŽP 

vysvetlenie Uvedomiť si potrebu 

prírodu chrániť 

   

  1 

1 Delfíny  priebežná Vyberať informácie  

z rôznych zdrojov 

Diskutovať o svojich 

vedomostiach 

rozhovor Dozvedieť sa niečo 

nové a zaujímavé zo 

života delfínov 

 

Vzdelávacia 

činnosť 

 

 

  10 1 Vypracovanie 

domácich úloh 

pravidelná Utvrdzovať získané 

vedomosti 

Získať vzťah 

k celoživotnému 

vzdelávaniu 

tréning Poznávať efektívne 

spôsoby učenia 

 

 

 

 

 

 

 

 12 

  1 1 Didaktické hry - SJ pravidelná Motivovať k riešeniu 

nových úloh 

Rozvíjať slovnú 

zásobu 

Skupinová práca Riešiť nové, neznáme 

úlohy 

  1 1 Didaktické hry - M pravidelná Motivovať k riešeniu 

nových úloh 

Schopnosť hľadať 

riešenie 

Individuálny 

prístup 

Byť otvorený, 

získavať nové 

poznatky 

 

Vysvetlivky:   Dieťa má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho  pobytu v ŠKD:    

1. Kompetencia učiť sa učiť sa 

2. Komunikačné kompetencie 

3. Sociálne kompetencie 

4. Pracovné kompetencie 

5. Občianske kompetencie 

6. Kultúrne kompetencie 

7. Kompetencie k využívaniu voľného času 

 

Pre zjednodušenie budeme označovať príslušnú kompetenciu do výchovného plánu iba číslicou. 
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    5.1 Časový harmonogram  činností v ŠKD 

            

Časový harmonogram 

6,00 – 7,15 hod. 

Ranný príchod detí do ŠKD,  individuálna činnosť detí  

podľa záujmu 

7,30 – 7,40 hod. 

Odchod detí na vyučovanie pod dozorom  

p. vychovávateľky 

11,40 – 12,30 hod. 

Prebratie detí od pedagógov, príprava na obed,  

hygiena pred obedom 

12,30 – 13,15 hod. Obed detí 

13,15 – 14,00 hod. 

TOV -  podľa týždenného plánu oddelenia 

(hlavná výchovná činnosť)  

14,00 – 15,00 hod. 

Odpočinková a rekreačná činnosť spojená 

s pobytom vonku 

15,00 – 15,45 hod. 

Príprava na vyučovanie, didaktické hry, písanie  

domácich úloh 

16,00 – 17,00 hod. 

Odchod detí na dlhú službu, individuálna činnosť  

podľa záujmu detí 

 

 

6 Výchovný jazyk  

Výchovným jazykom ŠKD je slovenský jazyk.  

7 Personálne zabezpečenie  

V ŠKD pracujú 3 plne kvalifikovaných vychovávateľky.  Požadovaným vzdelaním pre výkon 

práce je stredná pedagogická škola alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa.  Všetky 

vychovávateľky spĺňajú túto podmienku. Okrem toho vychovávateľky ovládajú špecifické 

zručnosti získané počas svojej odbornej praxe a to je tvorivosť v oblasti manuálnych 

zručností, využívajú zážitkové metódy pri svojej práci. Vzdelanie si dopĺňajú aj štúdiom 

odbornej literatúry, ŠKD disponuje metodickými materiálmi, ktoré pri svojej práci v najvyššej 
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možnej miere využívame. Taktiež využívame služby školského špeciálneho pedagóga 

a školského psychológa, ktorý je zamestnancom školy a to najmä pri výchove  a vzdelávaní 

detí s poruchami učenia a správania. Hlavnou úlohou vychovávateliek je vytvárať deťom 

bezpečné prostredie, pripravovať pestrý výchovný  program, podporovať dodržiavanie 

školského poriadku a poriadku ŠKD, upevňovať  hygienické návyky detí a udržiavať kontakt 

s rodičmi.  

Organizačné rozdelenie :  

I. oddelenie  vychovávateľka Marcela Baloghová 

II. oddelenie  vychovávateľka Miriam Kurucová 

III. oddelenie  vychovávateľka Tímea Kenderková 

 

 

8 Materiálno- technické a priestorové podmienky 

Školský klub detí sa delí o priestory so  základnou školou. Deti sú popoludní v dvoch 

triedach, kde dopoludnia prebieha vyučovanie, tretie oddelenie je v samostatnom trakte 

určenom pre ŠKD. 

Hygienické zariadenia sú na tých istých chodbách ako sú triedy.  

V triedach máme koberce, na ktorých môžu deti relaxovať a hrať sa. Tiež využívame ďalšie 

priestory školy ako sú telocvičňa, počítačová učebňa, miestnosť, kde je ranná a dlhá služba. 

Hry, skladačky, výtvarný materiál a iné hračky sú uložené v skriniach v triede.  Hračky a 

športový materiál pravidelne dopĺňame podľa potreby. Vedenie školy pravidelne prispieva na 

prevádzku ŠKD aj v nákupe spotrebného materiálu.  

 

9 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov 

Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov v školskom klube je poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládlo danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 

rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.  

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných.  
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Pri hodnotení výsledkov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať 

do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia dieťaťa na jeho školský výkon. 

Odlišujeme hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

Kontrola a hodnotenie detí by mala prebiehať priebežne, čím sa zabezpečí nielen včasné 

riešenie problémov, ale najmä možnosť predchádzať im a pochvalou usmerňovať deti na ceste 

k vytýčeným cieľom. 

  

Hodnotenie má:  

1. Poskytnúť dieťaťu spätnú väzbu pri získavaní požadovaných zručností a vedomostí 

a o tom ako ich dieťa dokáže využiť. 

2. Má motivovať deti k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu a preto je potrebné dať dieťaťu 

vedieť o jeho kvalitách a nie zámerne ho upozorňovať na jeho nedostatky, no a na to  

nám slúži predovšetkým slovné povzbudenie a pochvala. 

 

10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského 

zariadenia 

Kontrola a hodnotenie zamestnancov ŠKD sa riadi vnútorným systémom kontroly a 

hodnotenia platným pre všetkých zamestnancov ZŠ.  

Kritéria na hodnotenie zamestnanca ŠKD sú: napĺňanie výchovných cieľov a úrovne ich 

zvládnutia u zverených detí, prístup k deťom a k rodičom, tvorivosť, originalita, výsledky  

v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby metodických materiálov a vlastné pedagogické a 

odborné činnosti. 

Hodnotenie zamestnancov ŠKD robí zástupkyňa RŠ v rámci jej kompetencií v zmysle platnej 

legislatívy v stanovenej forme. 

Hodnotenie sa robí prostredníctvom hospitácií – pozorovania a rozhovorov. 
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ROČNÝ  PLÁN  KONTROLNEJ    ČINNOSTI 

VÝCHOVÁVATELIEK   V  ŠKD   NA   ŠK.ROK   2020/2021 

 

Mesiac 

 

Obsah  kontroly 

 

Termín 

 

Kde 

 

 

SEPTEMBER 

 

- žiadosti o prijatie do ŠKD  

 - zápisné lístky  

- osobné listy dieťaťa 

- triedne knihy 

- rozvrhy týždennej činnosti 

 

 

-       kontrola 

k 14. 9. 2019 

 

 

 

-    všetky 

oddelenia 

 

 

OKTÓBER 

 

- osobné spisy – doplnenia 

 

- 30.10.2019 

 

- všetky odd. 

 

NOVEMBER 

 

- triedne knihy 

- dodržiavanie VP 

 

- priebežne 

- priebežne 

 

- všetky odd. 

- všetky 

vychovávateľky 

 

DECEMBER 

 

- plnenie VP- kľúčové kompetencie 

 

 

- priebežne 

 

- všetky 

vychovávateľky 

 

JANUÁR 

 

 

- triedne knihy 

- odhlášky 

 

- priebežne 

- 31.01.2020 

 

- všetky odd. 

- všetky 

vychovávateľky 

 

FEBRUÁR 

 

- kľúčové kompetencie –plnenie 

 

 

- priebežne 

 

 

- všetky 

vychovávateľky 

 

 

MAREC 

 

- evidencia OK, os. spisy, doplnenia 

 

- do konca marca 

 

- všetky 

vychovávateľky 

 

APRÍL 

 

 

- triedne knihy 

- dodržiavanie  VP - plnenie 

 

- priebežne 

- priebežne 

 

- všetky odd. 

- všetky 

vychovávateľky 

 

MÁJ 

 

- stále odchody a ich evidencia 

 

 

- priebežne 

 

 

- všetky 

vychovávateľky 

 

 

 

JÚN 

 

 

- triedne knihy 

- všetka pedagogická dokumentácia 

- priebežné plnenie VP 

 

- priebežne 

- posledný  

júnový týždeň 

- 15.06.2020 

 

- všetky 

vychovávateľky 
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11 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký dopad na celkovú úroveň kvality 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Vzdelávanie je právom i povinnosťou každého 

pedagogického zamestnanca ŠKD. Uskutočňuje sa podľa Plán profesijného rozvoja 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 2019 – 2024. 

Obsah systému ďalšieho vzdelávania by mal byť zameraný predovšetkým na udržanie a 

zvyšovanie pedagogickej spôsobilosti (kompetencie) pedagogických zamestnancov. Zahŕňa 

najmä inovácie v pedagogike a v príbuzných vedách, v metodike jednotlivých tematických 

oblastí výchovy, efektívne postupy výchovy a vzdelávania detí.  

Základnou hodnotou vzdelávania pedagogického pracovníka by mala byť kvalita výchovy a 

vzdelávania a nie formálne získavanie certifikátov.  

Podľa možnosti sa budeme zúčastňovať vzdelávania organizovaného MPC, avšak pre ŠKD 

nie je organizovaných dostatok odborných školení a vzdelávacích aktivít. 
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PRÍLOHY 

A/ Výchovné štandardy  

B/ Výchovné osnovy  
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A/ Výchovné štandardy 

Vzdelávacia oblasť  

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Gramatické a matematické cvičenie  Samostatne písať úlohy  

Opakovať si učivo  

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie 

textu, reprodukcia príbehu  

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa  

Spisovne sa vyjadrovať  

Čítať správne  

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, 

sebavzdelávanie  

Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie  

Rozvíjať slovnú zásobu  

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, 

doplňovačky, didaktické hry  

Rozvíjať získané poznatky  

Rozširovať získane poznatky  

Rozvíjať logické myslenie  
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Spoločensko-vedná oblasť 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy  

v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD  

Spolurozhodovať o živote v skupine  

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, čo je 

tolerancia  

Prejavovať úctu k rodičom, starším  

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky 

osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, 

pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta  

Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, 

sebamotivácie a empatie  

Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah 

k handicapovaným deťom  

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím  

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, 

moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia  

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd  

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy 

slovenských športovcov, umelcov, mládeže  

Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám a tradíciám SR  

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, 

spolužitie bez násilia  

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa  

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré 

podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza  

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty v oddelení/záujmovom 

útvare  
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Asertivita, asertívne správanie  Obhajovať svoje názory, viesť deti k preberaniu zodpovednosti za svoje 

správanie  

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ Vypočuť si opačný názor  

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie            

o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia  

Prejavovať úctu k rodičom, starším  

Deľba práce v rodine, moja pomoc v rodine  Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej rodine  

Uvedomovať si svoje postavenie a povinnosti v rodine.  

Škodlivý vplyv TV a PC na vývin dieťaťa  Vyberať si vhodný program, primeraný veku  

Tráviť účelne čas pri PC, nielen hrami  

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca        

v textovom a grafickom editore  

Využívať všetky dostupné formy komunikácie  

Nástrahy ulice, voľný pohyb bez dozoru  Rozlíšiť dobro a zlo, vhodné a nevhodné spôsoby správania sa, nedať sa 

ovplyvniť nevhodnými ponukami  

Štátne sviatky  Pochopiť význam a dôvod oslavy štátneho sviatku z hľadiska histórie pre 

súčasnosť  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  Oboznamovať detí s problematikou nebezpečenstva komerčného 

sexuálneho zneužívania detí a ochrany pred ním.  
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Esteticko-výchovná oblasť 

Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, galéria, 

ľudové tradície zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne 

noviny, história a dnešok  

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí  

Hudba, výtvarné umenie, tanec  Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu  

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové 

činnosti  

Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti  

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia  Byť otvorený k tvorivej činnosti  

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku  Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a 

svojej osoby  

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce  Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine  

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio 

nahrávka, rozprávka  

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom živote  

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí obce/mesta, 

pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou,  

Poznať základné princípy ochrany životného prostredia  

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia 

ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé využitie 

odpadu  

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane 

životného prostredia  

Starostlivosť o životné prostredie  

Pozorovanie vesmíru  Predstaviť si vesmír  
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Ročné obdobia, prírodné javy, zákony prírody  Pochopiť primerane veku zákony prírody  

Ochrana prírody  Spoznávať ohrozené druhy rastlín a živočíchov  

 

Pracovno-technická oblasť 

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského 

poriadku ŠKD, moje povinnosti  

Spolurozhodovať o živote v skupine  

Pracovať v skupine  

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni  Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky  

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta        

ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, 

vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, 

orientácia v čase minulosť, prítomnosť, budúcnosť  

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele  

Vedieť sa orientovať v pracovných činnostiach, v povolaniach  

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť             

a čistota práce  

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu  

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť               

na spoločný výsledok práce  

Vedieť spolupracovať so skupinou  

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné 

postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, 

manipulačné zručnosti spolupráca  

Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností  

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov  

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni,             

v triede, sebaobslužné činnosti  

Získavať základy zručností potrebných pre praktický život  
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Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky  Ovládať základné hygienické návyky  

Prechádzka, plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, 

kolektívne loptové hry  

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom  

Rozvinúť zmysel pre kolektívnu hru a Fair play  

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné 

choroby  

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog  

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, 

netradičné športové disciplíny  

Vypestovať schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia  

Zvyšovať fyzickú kondíciu  

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny 

ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída  

Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy  

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce                  

s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných 

období  

Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu  

Záujmová činnosť, športový turnaj  Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti  
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B/ Výchovné osnovy  

Vzdelávacia oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ  Obsah  Metódy a formy  Počet VVČ  

I. oddelenie 

Počet VVČ 

II. oddelenie 

Počet VVČ  

III. oddelenie 

Samostatne písať úlohy  

 

 

 

 

 

 

Rozvíjať efektívne spôsoby 

učenia sa  

 

 

 

 

 

 

 

Získavať nové rozširujúce 

poznatky a informácie  

 

 

 

 

 

 

Rozvíjať získané poznatky  

Gramatické a matematické 

cvičenie  

 

 

 

 

 

Čítanie s porozumením  

Reprodukcia textu  

Upevňovanie vedomostí  

Rozšírenie vedomostí  

 

 

 

 

 

Práca s encyklopédiami, 

knihami  

Práca s IKT - internet  

 

 

 

 

 

Rozvíjať slovnú zásobu  

Rozvíjať logické myslenie  

Rozvíjať predstavivosť  

Nácvik písania DÚ,  

Cvičenie  

Vysvetľovanie  

Individuálny prístup  

Didaktické hry  

 

 

Individuálny prístup  

Motivácia  

Povzbudenie  

Motivačné hodnotenie  

Modelové situácie  

Dramatizácia, hranie rolí  

Súťaže , Diskusia  

 

 

Individuálny prístup  

Sprostredkovanie informácii  

Samostatná práca  

Dedukcia  

Individuálny prístup  

 

 

 

Didaktické hry  

Súťaže  

Povzbudenie  

Riešenie tajničiek, doplňovačiek  

Riešenie nových úloh  

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť – 33 hod. 
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Spoločensko-vedná oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ  Obsah  Metódy a formy  Počet VVČ  

I. oddelenie 

Počet VVČ 

II. oddelenie 

Počet VVČ  

III. oddelenie 

Spolurozhodovať o živote v 

skupine  

 

 

 

Prejavovať úctu k rodičom, 

starším  

 

Ovládať jednoduché zručnosti 

sebahodnotenia, sebariadenia, 

sebamotivácie a empatie  

 

 

 

Prejavovať ohľaduplnosť k 

osobám so zdravotným 

postihnutím  

 

 

 

Rozlíšiť dodržiavanie a 

porušovanie ľudských práv a 

základných slobôd  

 

 

Prejavovať základy hrdosti k 

národným  

hodnotám a tradíciám SR  

 

 

Rozlišovať kultúrne a 

nekultúrne prejavy v správaní 

sa  

 

 

Samostatne a kriticky riešiť 

jednoduché konflikty v 

oddelení / záujmovom útvare  

Obhajovať svoje názory  

Spolupráca, zodpovednosť, 

vytváranie pozitívnej klímy v 

oddelení, dodržiavanie 

školského poriadku ŠKD  

 

Prejavy úcty k rodičom a 

ostatným ľuďom, čo je 

tolerancia  

 

Emócie, prečo sme 

nahnevaní, silné a slabé 

stránky osobnosti, 

trpezlivosť, upokojenie sa, 

ako zvládnuť hnev, pozitívne 

myslenie, ako pochopiť 

iných, sebaúcta  

Život so zdravotným 

postihnutím, čo je predsudok, 

vzťah k handicapovaným 

deťom  

Práva dieťaťa, ľudské práva, 

šikanovanie, diskriminácia, 

moje práva, tvoje práva, 

spolužitie bez násilia  

Slovensko v Európe, 

Slovensko vo  

svete, úspechy slovenských 

športovcov, umelcov, 

mládeže  

 

Vulgarizmy, slang, gestá, 

neformálna komunikácia, 

spolužitie bez násilia  

 

 

Čo je konflikt, z čoho 

konflikt vzniká, správanie, 

ktoré podporuje konflikt, 

správanie, ktoré konfliktu 

rozhovor  

 

 

 

 

rozhovor  

poučný príbeh  

 

 

beseda  

konkrétne príklady  

 

 

 

 

 

rozhovor  

poučný príbeh  

 

 

rozhovor  

beseda  

príklady  

 

súťaž  

obrázky  

 

 

 

rozhovor  

 

 

 

 

modelové situácie  

príklady  

 

 

 

 

 

 

 

Spoločensko-vedná oblasť – 33 hod.  
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Vypočuť si opačný názor 

  

 

 

 

Rozlíšiť dobro a zlo, vhodné 

a nevhodné správanie  

 

Prejavovať úctu k rodičom, 

starším  

Uvedomiť si svoje postavenie 

v rodine  

 

 

 

Využívať všetky dostupné 

formy komunikácie  

Vyberať si vhodný program, 

stráviť účelne čas pri PC  

 

 

Pochopiť význam štátnych 

sviatkov z hľadiska histórie 

pre súčasnosť  

predchádza  

 

Asertivita, asertívne 

správanie  

Vedenie rozhovoru, diskusia, 

dialóg, monológ  

 

Nástrahy ulice, voľný pohyb  

 

 

Moja rodina, čo je domov, 

vlastné zážitky, rozprávanie o 

domove, prejavy úcty k 

ľuďom, čo je tolerancia  

Deľba práce v rodine, moja 

pomoc v rodine  

 

Práca s počítačom, 

komunikácia na internete  

Škodlivý vplyv TV a PC na 

vývin dieťaťa  

 

 

Pripomínať deťom štátne 

sviatky  

 

 

 

modelová hra  

rozhovor  

denné situácie  

 

 

poučný príbeh  

rozprávanie  

 

fotografie  

kresba  

rozprávanie detí  

kresba  

rozhovor  

 

 

priama činnosť  

práca na PC  

rozhovor  

beseda  

 

propagačné materiály  
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Esteticko-výchovná oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ  Obsah  Metódy a formy  Počet VVČ  

I. oddelenie 

Počet VVČ 

II. oddelenie 

Počet VVČ  

III. oddelenie 

Prejavovať úctu ku 

kultúrnym hodnotám v 

blízkom okolí, upevňovať 

vzťah k tradíciam.  

Orientovať sa v cestnej 

premávke v našom meste 

  

 

Rozvíjať talent a špecifické 

schopnosti, dokázať uvoľniť 

sa a relaxovať 

  

 

 

 

 

Rozvíjať základy tvorivých 

schopností, detskú fantáziu, a 

zručností, podporovať 

aktivitu, samostatnosť a 

organizačné schopnosti  

 

 

 

 

Prejavovať pozitívny vzťah k 

jednoduchej estetickej úprave 

prostredia a svojej osoby  

 

 

 

 

 

Podieľať sa na príprave 

kultúrnych podujatí v 

skupine, veriť svojim 

schopnostiam, zapojiť aj 

menej šikovných a 

nesmelých žiakov  

 

Návšteva kina, galérie, 

múzea, kultúrnych pamiatok 

v obci a v regióne, ľudové 

tradície a zvyky, ľudové 

tance, povesti, názvy ulíc, 

miestne noviny, história a 

dnešok, architektúra.  

 

Netradičné a tradičné 

výtvarné techniky, hudobné 

činnosti, základy rytmiky, 

hudba a pohyb  

 

 

 

 

Záujmová činnosť, príprava 

kultúrneho vystúpenia, 

vlastná tvorba, prejav  

 

 

 

 

 

 

Úprava triedy, chodby, 

netradičné ozdoby, úprava 

zovňajšku  

 

 

 

 

 

Príprava programu pri 

príležitosti Veľkej noci, Dňa 

matiek, Úcty k starším, 

Vianoc  

 

 

 

individuálny prístup  

vysvetľovanie  

aktivizácia  

ukážky  

film  

rozprávka  

 

 

výtvarná práca  

dramatizácia  

výstava prác  

súťaž  

vychádzka  

individuálny prístup  

motivácia  

 

povzbudenie  

výstava prác  

súťaž  

práca v skupine  

individuálny prístup  

motivácia  

povzbudenie  

aktivizácia  

 

prezentácia  

výstava prác  

individuálny prístup  

povzbudenie  

motivácia  

rozhovor, diskusia  

 

tvorivá dielňa  

individuálny prístup  

motivácia  

povzbudenie  

aktivizácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esteticko-výchovná oblasť – 33 hod. 
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Objavovať a vnímať krásu v 

bežnom živote  

 

 

 

 

 

 

Prejavovať pozitívny vzťah k 

umeniu  

 

 

Tematická vychádzka, 

pozorovanie zmien, audio 

nahrávka, rozprávka, vlastná 

skúsenosť  

 

 

 

 

Hudba, výtvarné umenie, 

tanec  

 

 

 

dramatizácia  

besiedka  

individuálny prístup  

povzbudenie  

pozorovanie ilustrácia zážitku  

vysvetlenie  

 

experimentovanie  

vlastná tvorba  

relaxácia  
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Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ  Obsah  Metódy a formy  Počet VVČ  

I. oddelenie 

Počet VVČ 

II. oddelenie 

Počet VVČ  

III. oddelenie 

 

Vytvárať kladný vzťah k 

životnému prostrediu a 

prírode  

 

 

 

Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti na 

tvorbe  

a ochrane životného 

prostredia  

 

 

Získať základné informácie o 

vesmíre a poznať jeho 

zákonitosti 

  

 

 

Pochopiť prírodné zákony, 

vedieť ich vysvetliť  

 

 

 

 

Rozvíjať základné znalosti o 

chránených a ohrozených 

druhoch rastlín a živočíchov  

Poznávanie rastlín a zvierat,  

pozorovanie zmien v 

prírode,  

šetrenie vodou a energiami  

 

 

Starostlivosť o izbové kvety,  

čistenie prírody a okolia 

ŠKD,  

triedenie odpadu, tvorivé 

využitie odpadových 

materiálov  

 

Pozorovať vesmír,  

pestovať v deťoch lásku k 

Zemi  

a životu na nej  

 

 

Poznať ročné obdobia,  

vedieť ich charakterizovať,  

pozorovať prírodné javy 

  

 

 

Poznávanie chránených a 

ohrozených druhov rastlín a 

živočíchov, pestovať v 

deťoch úctu voči všetkému 

živému  

individuálny prístup  

vysvetlenie  

ekologické hry  

aktivizácia  

motivácia  

 

individuálny prístup  

aktivizácia  

prezentácia  

motivácia  

 

 

 

individuálny prístup  

vysvetlenie  

film  

prezentácia  

návšteva hvezdárne  

 

individuálny prístup  

vysvetlenie  

prezentácia  

film  

 

 

súťaž  

individuálny prístup  

vysvetlenie  

prezentácia  

aktivizácia  

motivácia  

film  

 

 

 

 

 

 

Prírodovedno-environmentálna  oblasť – 33 hod. 
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Pracovno-technická oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ  Obsah  Metódy a formy  Počet VVČ  

I. oddelenie 

Počet VVČ 

II. oddelenie 

Počet VVČ  

III. oddelenie 

Kultivovať základné 

sebaobslužné a hygienické 

návyky  

 

 

 

 

Vedieť si samostatne 

vytýčiť jednoduché osobné 

ciele a svoju budúcnosť  

 

 

 

 

 

 

Vedieť sa orientovať v  

čase a priestore  

 

 

 

 

 

Rozumieť významu osobnej 

zodpovednosti za vykonanú 

prácu  

 

Sebaobsluha, poriadok na 

stole, v šatni, umývanie rúk, 

vetranie, dodržovanie 

denného režimu  

 

 

 

Sebahodnotenie,  

poznávanie rôznych 

profesií, úcta ku každému 

povolaniu, vývoj ľudského 

života: detstvo, dospelosť, 

staroba,  

 

 

 

Orientácia v čase: minulosť, 

prítomnosť, budúcnosť. 

Orientácia v cestnej 

premávke  

 

 

 

Príprava na vyučovanie, 

splnenie úlohy, presnosť a 

čistota práce  

individuálny prístup  

vysvetlenie  

motivácia  

aktivizácia  

tréning  

hodnotenie  

 

individuálny prístup  

motivácia  

povzbudenie  

rozhovor  

hranie rolí  

hry na  

sebapresadzovanie  

vychádzka  

 

individuálny prístup  

motivácia  

povzbudenie  

rozhovor  

hranie rolí  

vychádzka  

 

individuálny prístup  

rozhovor  

tréning  

vysvetlenie  

hodnotenie  

hry na dôveru  

vlastná práca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovno-technická  oblasť – 33 hod. 

Výchovno-vzdelávací cieľ  Obsah  Metódy a formy  Počet VVČ  

I. oddelenie 

Počet VVČ 

II. oddelenie 

Počet VVČ  

III. oddelenie 
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Vedieť spolupracovať so 

skupinou  

 

 

 

 

 

Rozvíjať základy 

manuálnych a technických 

zručností  

 

 

 

 

 

 

 

Získavať základy zručností 

potrebných pre praktický 

život a dbať o zdravé 

životné prostredie.  

 

 

 

 

Získať základné zručnosti v 

tvorbe jednoduchých 

projektov  

Kladný vzťah k 

spolužiakom, radosť zo 

spoločného výsledku práce,  

rešpektovať názory iných  

 

 

 

Práca s rôznym materiálom,  

netradičné pracovné 

postupy,  

zhotovenie darčeka,  

rozvoj jemnej motoriky,  

manipulačné zručnosti,  

spolupráca  

 

 

 

Pečenie, studené jedlo, 

poriadok v herni, v triede, 

seba obslužné činnosti  

 

 

 

 

 

Výzdoba priestorov, 

zhotovenie darčeka, práca s 

rôznym materiálom, vlastný 

návrh na tvorbu  

individuálny prístup  

motivácia  

kooperačné hry  

spoločné podujatia  

súťaž  

 

 

individuálny prístup  

povzbudenie  

vysvetlenie  

aktivizácia  

tvorivá dielňa  

záujmový krúžok  

 

 

 

 

vlastná práca  

výstava prác  

individuálny prístup  

tréning  

povzbudenie  

záujmový krúžok  

 

 

vlastná práca  

individuálny prístup  

vysvetlenie  

povzbudenie  

tvorivá dielňa  

vlastná práca  

prezentácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovno-technická  oblasť – 33 hod. 
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Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 

Výchovno-vzdelávací cieľ  Obsah  Metódy a formy  Počet VVČ  

I. oddelenie 

Počet VVČ 

II. oddelenie 

Počet VVČ 

III. oddelenie 

Rozvíjať schopnosť 

relaxovať pravidelným 

cvičením a pohybom, 

poznávať dopravné značky.  

 

 

 

Pochopiť škodlivosť fajčenia, 

alkoholu a iných drog  

 

 

 

 

 

 

Pochopiť význam 

pravidelného pohybu a 

cvičenia  

 

 

 

Rozvíjať športový talent a 

schopnosti  

 

 

 

Starostlivosť o svoje zdravie  

Vychádzka, cvičenie v 

telocvični, stolný tenis, 

kolektívne športové hry  

 

 

 

 

Čo je nikotín, fajčenie, 

alkohol a zdravie, civilizačné 

choroby  

 

 

 

 

 

Otužovanie, relaxačné 

cvičenie, skupinové hry, 

netradičné športové 

disciplíny a hry  

 

 

Záujmová činnosť,  

Futbal, vybíjaná  

stolný tenis  

 

 

Zdravá výživa, ovládať 

základné hygienické návyky  

Individuálny prístup  

Motivácia  

Povzbudenie  

Aktivizácia  

Tréning  

 

 

 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie  

Film  

Beseda s odborníkom  

Výtvarné stvárnenie zážitku  

Súťaž  

 

Individuálny prístup  

Vysvetlenie  

Motivácia  

Povzbudenie  

Aktivizácia  

 

Tréning  

Individuálny prístup  

Motivácia  

 

 

Povzbudenie  

Aktivizácia  

Súťaž  

 

 

 

 

 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová  oblasť – 168 hod. 

 


