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2.  VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA                    

VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
 

           Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, 

senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské 

vzdelávanie a na život v spoločnosti. Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby 

rešpektoval ciele výchovy a vzdelávania v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov. 

 

Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú: 
 
 

- zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s 

rovesníkmi i s dospelými,  

- uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie, 

- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu, 

- podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa, 

- sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej 

spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie, 

- umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a 

aktívneho bádania, 

- uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími 

partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho 

všetkých detí, 

- identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im všetky podmienky na 

individuálny rozvoj podľa týchto potrieb, 

- zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj 

dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti, 

- získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v 

inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a 

potrieb detí. 

 

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

 

             Východiskom vlastných cieľov výchovy a vzdelávania sú všeobecné ciele 

ustanovené v ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ciele výchovy 

a vzdelávania ustanovené v školskom zákone a vlastné zameranie školy.  

Poslanie výchovy a vzdelávania korešponduje so všeobecným poslaním materskej školy 

ako inštitúcie.  

 

Naším cieľom výchovy a vzdelávania je: 

- individuálnym prístupom uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené 

prostredie (materská škola), 

- prostredníctvom aktivít organizovaných MŠ utvárať pozitívne postoje k svojmu 

zdraviu, ale aj k zdraviu iných, vrátane zdravej výživy, rozvíjať u detí návyky 

zdravého spôsobu života, 

- pravidelnými aktivitami vytvárať u detí prirodzenú radosť z pohybu, s dôrazom na 

ochranu zdravia seba aj ostatných, 
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- realizáciou predplaveckej a lyžiarskej prípravy podporovať rozvoj kondičných 

a koordinačných schopností detí, 

- na základe prirodzenej radosti z pohybu vytvárať pozitívny vzťah k telovýchovným 

činnostiam, predchádzať obezite detí, 

- rozvíjať a podporovať samostatnosť detí, zdravé sebavedomie, sebaistotu, 

uvedomovať si jedinečnosť a neopakovateľnosť svojej osoby, 

- posilňovať vôľové vlastnosti, sebaovládanie, vytrvalosť, trpezlivosť, schopnosť 

zmieriť sa s prehrou, 

- realizáciou projektu „Zelená škola“ s environmentálnym zameraním utvárať 

pozitívny vzťah k prírode a ochrane životného prostredia, poznávaniu významu 

triedenia odpadu a jeho recyklácie, 

- poznávať a objavovať blízke aj vzdialenejšie okolie, živú aj neživú prírodu, jej 

zákonitosti a miesto v nej, 

- v rámci projektu „Cestou necestou“ a sprievodných akcií detí s rodičmi propagovať 

prevenciu bezpečnosti, viesť ich k bezpečnému správaniu sa na cestách, 

- v spolupráci s mestskou políciou pokračovať v projekte „Kamarát AX“, ktorého 

cieľom je pripraviť deti na väčšiu samostatnosť a bezpečnosť na ceste do školy, 

- využívaním prvkov regionálnej výchovy viesť deti k aktívnemu poznávaniu 

súčasnosti a histórie mesta, regiónu v ktorom žijú, 

- rozvíjať citový vzťah k svojmu rodisku a národnú hrdosť, 

- prakticky sa zoznamovať s ľudovými tradíciami a poznať ich význam na základe 

vlastného prežívania (výlety na gazdovský dvor, fašiangový karneval, Vianoce, 

Veľká noc, ...) 

- organizovaním tvorivých podujatí rozvíjať zručnosti a umelecké cítenie detí 

v spolupráci s rodičmi, 

- dosiahnuť a skvalitniť prácu s IKT, komunikáciu prostredníctvom elektronických 

médií a využívanie komunikačnej a prezentačnej techniky vo vyučovacom procese. 
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3.  STUPEŇ VZDELANIA, KTORÝ SA DOSIAHNE ABSOLVOVANÍM 

ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ALEBO JEHO 

UCELENEJ ČASTI 

 

             Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dieťa ukončuje 

predprimárne vzdelávanie spravidla v roku, v ktorom 31. augusta dosiahne šiesty rok 

veku a dosiahne školskú spôsobilosť alebo vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa 

vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku. 

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vydáva len na základe žiadosti 

zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

 

4.  VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

             Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním podporuje  osobnostný 

rozvoj detí  v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, 

rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti 

na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami  detí do 6 

rokov,  detí s odloženou školskou dochádzkou a deti s ŠVVP. 

             Materská škola je postavená blízko centra mesta, čo využívame najmä pri 

realizácii aktivít podporujúcich regionálnu výchovu návštevou etnografického múzea, 

výletmi do skanzenu. Vzdelávanie obohacujeme o kultúrne, umelecké a estetické zážitky 

návštevou  kín, divadla , ZUŠ, galérie, knižnice. Blízkosť zelene v okolí umožňuje rôzne 

činnosti pri realizácii projektu ZELENÁ ŠKOLA, podpore enviromentálneho cítenia, 

konania. Deti majú možnosť pozorovať rôznorodosť fauny a flóry v blízkosti vodného 

toku, porovnávať lesopark so záhradnou úpravou v MŠ, parkovou v meste. Priame 

prírodovedné pozorovania podporujú zážitky, pozitívny postoj k prírode, rozvíjajú 

estetické vnímanie a prežívanie prírody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Školský dvor je členitý, vysadený listnatými a ihličnatými stromami, kríkmi, trávou, 

kvetmi, v rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA vyvýšenými záhonmi, ,,domčekom“ pre 

hmyz. K prioritám materskej školy patrí ochrana prírody. S deťmi separujeme odpad, 

nabádame ich ekologicky myslieť a správať sa zodpovedne voči prírode. 

Súčasťou školského dvora sú 3 pieskoviská, preliezačky a kladiny na rozvíjanie 

obratnosti a akrobatických zručností, ihrisko na loptové hry. Podporovanie pohybu 

a zdravého životného štýlu je zakotvené vo vnútroškolskom projekte 

PREDCHÁDZANIA OBEZITY, deti sa zúčastňujú športových súťaží napr.: detský 

trojboj, olympijské hviezdičky, zapojením sa do projektu Poďme deti baviť pohybom.                                                                                                

Dopravné ihrisko s možnosťou každodenného bicyklovania, kolobežkovania 

a osvojovania si pravidiel cestnej premávky, čo nadväzuje na projekt MŠ CESTOU – 

NECESTOU a projekt mestskej polície KAMARÁT AX. 

             Vybavenosť tried digitálnymi pomôckami umožňuje deťom získavať skúsenosti 

a základné zručnosti práce s nimi. 
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5. DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY VZDELÁVANIA 
 

             Dĺžka pobytu dieťaťa v materskej škole je zväčša 3 roky a viac (deti s OPŠD). 

Forma výchovy a vzdelávania je zakotvená v školskom poriadku a usporiadaní denných 

činností. Dieťa sa prijíma do materskej školy na celodenný, prípadne poldenný pobyt. 

Novoprijaté deti sú zaraďované na adaptačný pobyt, ktorý je najviac tri mesiace, prípadne 

na diagnostický pobyt. 

 

 

 

6. UČEBNÉ OSNOVY 
 

              Podkladom pre učebné osnovy školského vzdelávacieho programu sú 

vzdelávacie štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

              Naše učebné osnovy sú zostavené z desiatich OBSAHOVÝCH CELKOV, ktoré 

sú prepojené s dianím v MŠ, ako aj so sviatkami a tradíciami v priebehu roka. Každý 

obsahový celok má niekoľko TÉM, ktorých poradie a časový rozsah je voliteľný 

učiteľkami. Témy si môžu podľa svojej potreby spájať, rozširovať, zužovať, prehlbovať, 

alebo podľa potrieb detí vytvárať nové v rámci obsahového celku. 

Výkonové- vzdelávacie štandardy sú formulované ako záverečná úroveň detí, ktorú by 

mali dosahovať po skončení predškolskej triedy. Pri plánovaní si ich učiteľky 

prispôsobujú podľa veku a úrovne detí v triede. Sú rozdelené do dvoch skupín a to na: 

Výkonové štandardy priamo súvisiace s obsahovým celkom (Tematické zameranie) 

Výkonové štandardy voliteľné učiteľkou neviazané na obsahový celok, alebo 

dosahované bežnými dennými aktivitami, bez potreby ich plánovania (Voliteľné 

učiteľkou). 
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TÉMY OBSAHOVÝCH CELKOV 

 

OBSAHOVÉ  CELKY TÉMY 
MATERSKÁ ŠKOLA , MILÝ DOM Ja a moji kamaráti 

To je naša škôlka 

Bezpečne do škôlky 

JESEŇ , PANI BOHATÁ 

 

Babie leto 

Deduškova záhrada 

Čas jabĺčkovej vône 

Prišla jeseň do hory 

Dedko, babka mám vás rád 

RASTIEM  ZDRAVO Ja a moje telo 

Kto nás lieči 

Zúbky ako perličky 

Chráň múdro a smelo 

ČAS  ZIMNÝCH  SVIATKOV 

 

Čakanie na Mikuláša 

Kým zvonček zazvoní 

Vôňa Vianoc 

PANI  ZIMA  KRAĽUJE 

 

Aj zima vie byť čarovná  

Zimný spáči  

Staraj sa dieťatko o malé vtáčatko  

RADUJME  SA  SO  ŠAŠOM 

 

My sme malý remeselníci  

Veci okolo nás 

Hraj muzika hraj  

Farebný svet masiek   

JAR  K NÁM  LETÍ 

 

Kniha môj kamarát 

S kamarátmi do školy  

Kto pribudol na dvore  

Vitaj jar 

Veľká noc 

DOTKNI  SA  ZEME 

 

Moja planéta 

Vodný kolotoč 

Ako vodník upratoval 

Jar v záhrade 

ZELENÝ  MÁJ 

 

Úsmev mojej mamy 

V korunách stromov 

Na lúke 

Meduška a jej kamaráti 

MY  A NÁŠ  SVET 

 

Planéta detí 

Moja vlasť 

Kde bývam ja, kde bývaš ty 

ZOO 

Cesta okolo sveta 
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MATERSKÁ ŠKOLA, MILÝ DOM 

Charakteristika obsahového celku 

 

              Prostredníctvom obsahového  celku sa prioritne orientujeme na podporu adaptácie detí 

na materskú školu, pocit bezpečia, spolupatričnosti a postupné orientovanie sa na vnímanie 

širšieho okolia. Postupujeme od poznávania vnútorného prostredia k poznávaniu okolia 

materskej školy, pričom staviame na zážitku , skúsenosti a ich následnom spolunažívaní  medzi 

deťmi, posilňujeme prosociálne správanie, toleranciu ,upevňovanie dohodnutých pravidiel.  

Našim zámerom je pomôcť nadviazať vzťahy medzi deťmi ,deti si vytvoria spoločné pravidlá 

vzájomných vzťahov, správania a komunikácie, ktorými sa budú riadiť v každodennom 

kontakte v MŠ. Orientovať sa bezpečne v priestoroch materskej školy a jej okolí, poznať jej 

zamestnancov a ich pracovnú náplň.  

V rámci projektu  CESTOU – NECESTOU plníme aktivity: Bezpečne do škôlky 

Akcie plánované v súlade s témami obsahového celku. 

 

Témy:  

JA A MOJI KAMARÁTI 

TO JE NAŠA ŠKÔLKA 

BEZPEČNE DO ŠKÔLKY 

 

Odporúčané stratégie a metódy VVČ súvisiace s  obsahovým celkom 

• hry na sebapoznávanie a utváranie triedneho spoločenstva 

• tvorba pravidiel triedy a symbolov pravidiel 

• upokojujúce a uvoľňujúce činnosti, hry na sebaovládanie, rolové hry, dramatické hry 

• vychádzky do okolia 

• hry na dopravnom ihrisku 

• projekt Kamarát AX 

• projekt Cestou necestou 

Odporúčané učebné zdroje súvisiace s  obsahovým celkom 

• interiér a exteriér MŠ 

• obrázkový materiál / profesie, okolité budovy... 

• piktogramy a symboly pravidiel 

• dopr. značky na ihrisku, kolobežky, odrážadlá... 

• fotoaparát na dokumentovanie okolia MŠ, práce zamestnancov... 

• rekvizity, bábky, maňušky 
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VÝKONOVÉ ŠTANDARDY PRIAMO SÚVISIACE S OBSAHOVÝM CELKOM 
 

 
Vzdelávacia 

oblasť/ 

podoblasť 

 

Výkonové- vzdelávacie štandardy 

T
em

a
ti

ck
é 

 

za
m

er
a
n

ie
 

 

 

 

 

 

 

Človek 

a spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jazyk 

a komunikácia 

 

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

Človek a svet 

práce 

 

- Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov 

v triede, pozná mená učiteliek v triede.  

 

- Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej známej 

budovy.  

 

-Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov. 

 

- Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné 

povinnosti. 

 

-Opíše režim dňa. 

 

-plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach. 

 

- Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. 

 

- Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov 

cestnej premávky týkajúce sa chodcov. 

 

- Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov 

cestnej premávky týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, 

korčuliarov. 

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

- Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými 

osobami – deťmi i dospelými.  

 

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

  -Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (učiteľka, 

upratovačka, kuchárka.. 

V
o
li

te
ľ
n

é 
 

u
či

te
ľ
k

o
u

 

 

-Matematika 

a práca 

s informáciami 

-Človek a príroda 

-Umenie 

a kultúra 

-Zdravie a pohyb 
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JESEŇ, PANI BOHATÁ 

Charakteristika obsahového celku 

 

              Naším cieľom je utvárať základy environmentálnej kultúry, emocionálne bohatý vzťah 

k prírode, rozvíjať pocit spolupatričnosti s prírodou a naučiť sa chrániť prírodu. Chápať 

súvislosti medzi ročnými obdobiami a zmenami počasia.. pozorovať zmeny v prírode na 

vychádzkach. Oboznamovať s prácami na poli a záhradách, s pracovnými činnosťami 

a produktmi ľudskej práce, ich triedením , spracovaním a prostredníctvom týchto činností 

rozvíjať návyky zdravého stravovania. V edukačných aktivitách využívať všetky zmysly 

a rozvíjať kľúčové kompetencie aj prostredníctvom bádateľských aktivít, experimentov 

a k tomu využijeme aj ciele z projektu ZELENÁ ŠKOLA. 

              Primeraným a príťažlivým spôsobom upevňovať vzájomné vzťahy k starým rodičom, 

prarodičom, vážiť si ich prácu. Upevňovať u detí sociálne cítenie, zodpovednosť a empatiu. 

V rámci projektu  CESTOU – NECESTOU plníme aktivity: S dedkom, babkou na prechádzke. 

Akcie plánované v súlade s témami obsahového celku. 

 

Témy: 

BABIE LETO 

DEDUŠKOVA ZÁHRADA 

ČAS JABĹČKOVEJ VÔNE 

PRIŠLA JESEŇ DO HORY 

BABKA, DEDKO MÁM VÁS RÁD 

 

 

Odporúčané stratégie a metódy VVČ súvisiace s  obsahovým celkom 

• jesenné pracovné činnosti v školskej záhrade 

• pozorovanie a skúmanie biolog. procesov zrenia, vädnutia, rozpadu biolog. 

materiálu v komposte 

• zhotovovanie z prírodnín 

• tvorivé dielne z prírodnín s rodičmi 

• posedenie pre starých rodičov 

• jabĺčkový deň  

• čuchové, chuťové, hmatové hry 

• projekt Cestou necestou 

• projekt Zelená škola 

 

Odporúčané učebné zdroje súvisiace s  obsahovým celkom 

• prírodniny a predmety z prírody 

• lupy, mikroskop 

• zobrazenia rastlín ,stromov, kríkov, plodov... 

• zeleninová, kvetinová, bylinková záhrada v MŠ 

• okolie MŠ /predzáhradky, lesopark.../ 

• detské záhradné náradie 

• programy o prírode-PC, Interakt. tabuľa 
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VÝKONOVÉ ŠTANDARDY PRIAMO SÚVISIACE S OBSAHOVÝM CELKOM 
 

 
Vzdelávacia 

oblasť/ 

podoblasť 

 

Výkonové-vzdelávacie štandardy 

T
em

a
ti

ck
é 

 

za
m

er
a
n

ie
 

 

 

 

 

Človek 

a príroda 

 

 

 

 

 

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

 

 

Človek 

a spoločnosť 

 

 

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

Človek a svet 

práce 

 

- Vymenuje ročné obdobia. 

 

- Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam 

ich konzumácie pre správnu životosprávu. 

 

-Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov. 

Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových 

rastlín. 

- Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. 

 

- Uvedie niektoré životné prejavy rastlín. 

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

 

 

-Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské 

vzťahy v blízkej rodine.  

 

 

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

-Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých bežne 

používaných výrobkov- jedál. 

 

V
o
li

te
ľ
n

é 

u
či

te
ľ
k

o
u

 

-Matematika 

a práca 

s informáciami 

-Umenie 

a kultúra 

-Zdravie a 

pohyb 

-Jazyk 

a komunikácia 
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RASTIEM ZDRAVO 

Charakteristika obsahového celku 

   

    Obsahový celok nadväzuje na prírodovedný rozmer predošlého celku, pričom sa od 

poznávania širšieho prírodného prostredia vracia späť k človeku ako ľudskej bytosti závislej 

na prostredí. Vedieme k chápaniu významu starostlivosti o vlastné zdravie prostredníctvom 

zdravej výživy , športových a pohybových  činností, ktoré zabezpečujú a udržiavajú zdravý 

životný štýl človeka. Deti poznávajú seba, svoje telo a ostatných ľudí  ako zraniteľné živé 

bytosti, prostredníctvom hier, príbehov, besied s odborníkmi, priamym pozorovaním 

a skúmaním. 

 V rámci projektu  CESTOU – NECESTOU plníme aktivity: Keď chceš zdravý mocný byť. 

Akcie plánované v súlade s témami obsahového celku. 

 

Témy: 

JA A MOJE TELO 

KTO NÁS LIEČI 

ZÚBKY AKO PERLIČKY 

CHRÁŇ MÚDRO A SMELO 

 

 

Odporúčané stratégie a metódy VVČ súvisiace s  obsahovým celkom 

• projekt a spolupráca s dentálnou hygieničkou 

• preventívne zubné vyšetrenie v MŠ 

• námetová hra na lekára 

• kreslenie a modelovanie ľudskej postavy 

• skladanie ľudského tela /puzzle 

• projekt chráň múdro a smelo 

• vychádzka ku zdravotnému stredisku a lekárni 

• hry na podporu zmyslového vnímania 

• plavecký kurz 

Odporúčané učebné zdroje súvisiace s  obsahovým celkom 

• obrázky ľudského tela 

• puzzle s témou ľudského tela, jeho častí 

• UP na rozpoznávanie zmyslov 

• Encyklopédie zdravia 

• model ľudského chrupu 

• bee bot , podložka, obrázky 

• programy o ľudskom tele -PC, interakt. tabuľa 
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     VÝKONOVÉ ŠTANDARDY PRIAMO SÚVISIACE S OBSAHOVÝM CELKOM 
 

 
Vzdelávacia 

oblasť/ 

podoblasť 

 

Výkonový štandard 

T
em

a
ti

ck
é 

 

za
m

er
a
n

ie
 

 

 

Človek a príroda 

 

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

Človek 

a spoločnosť 

 

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

 

 

Človek a svet 

práce 

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

 

 

 

 

Zdravie a pohyb 

 

-Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách.  

 

-Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela – 

dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie.  

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

-Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt s inými osobami  

-Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na 

ktorý slúžia / ambulancia lekára, lekáreň.. 

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

 

 

-Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií- lekár, 

zdrav. sestra...  

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

 

-Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.  

 

-Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.  

 

-Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.  

 

-Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného 

ochorenia (napr. nekýcham na druhého) a vzniku zubného 

kazu (čistím si zuby).  

V
o
li

te
ľ
n

é 

u
či

te
ľ
k

o
u

 

 

-Jazyk 

a komunikácia 

-Matematika 

a práca 

s informáciami 

-Umenie a kultúra 
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ČAS ZIMNÝCH SVIATKOV 

Charakteristika obsahového celku 

 

                                                

              Cieľom obsahového celku je postupne utvárať u detí systém hodnôt spojených 

s hodnotami našej kultúry i vlastnej rodiny a prostredníctvom nich si uvedomovať vlastnú 

identitu s rešpektovaním identity iných ľudí. Všetky činnosti smerujú k spoločnému zážitku 

a nesú sa v sviatočnej adventnej a vianočnej atmosfére. Zámerom je podporiť u detí 

osvojovanie si kultivovaného správania s dodržiavaním základných pravidiel slušnosti, 

vnímanie a rozoznávanie pozitívnych a negatívnych emócií . Chceme pripravovať deti na život 

v spoločnosti v duchu porozumenia, tolerancie a priateľstva medzi ľuďmi, národmi, 

národnostnými, etnickými aj náboženskými skupinami 

Akcie plánované v súlade s témami obsahového celku. 

 

Témy: 

ČAKANIE NA MIKULÁŠA 

KÝM ZVONČEK ZAZVONÍ 

VÔŇA VIANOC 

 

 

 

Odporúčané stratégie a metódy VVČ súvisiace s  obsahovým celkom 

• aktivity zamerané na rôznorodosť a históriu slávenia sviatkov v rôznych rodinách, 

krajinách 

• ,, písanie“ prianí 

• Príprava vianočných dielní a besiedky s rodičmi 

• Pečenie medovníkov 

• Spoločné zdobenie interiéru 

• Hry na upevňovanie triedneho spoločenstva 

• Vzájomné obdarúvanie 

• Tvorenie adventného kalendára 

Odporúčané učebné zdroje súvisiace s  obsahovým celkom 

• CD s vianočnými piesňami, koledami 

• Suroviny na pečenie medovníkov 

• Rekvizity a kostýmy na vianočnú besiedku 

• Materiál a pomôcky na tvorivé dielne 

• Adventný kalendár 

• Vianočné ozdoby, stromček, výzdoba 
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    VÝKONOVÉ ŠTANDARDY PRIAMO SÚVISIACE S OBSAHOVÝM CELKOM 
 

 
Vzdelávacia 

oblasť/ 

podoblasť 

 

Výkonový štandard 

T
em

a
ti

ck
é 

 

za
m

er
a
n

ie
 

 

 

 

 

Človek 

a spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Človek a svet 

práce 

 

 

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

Jazyk 

a komunikácia 

 

-Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra.  

 

-Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, 

týždňa, mesiaca a roka.  

 

-Vie, že čas sa meria hodinami. 

 

- Rozlišuje dobré a zlé správane 

 

-Obdarí iných 

 

-Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti 

 

-Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych 

podmienok.  

 

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

-Používa predmety dennej potreby v domácnosti. 

  

-Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.  

 

-Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých 

vybraných bežne používaných výrobkov.  

 

-Vhodne používa náradie a nástroje pri príprave, úprave, 

predmetu, materiálu. 

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

-Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fikciou a skutočnými 

príbehmi zo života 

 

V
o
li

te
ľ
n

é 

u
či

te
ľ
k

o
u

 

-Matematika 

a práca 

s informáciami 

-Človek a príroda 

-Umenie 

a kultúra 

-Zdravie a pohyb 
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PANI ZIMA KRAĽUJE 
 

Charakteristika obsahového celku 

           

 

             Obsahový celok je zameraný na utváranie postojov k zdravému životnému štýlu, 

k pozorovaniam, hrám a pokusom so snehom a ľadom, čím deti vnikajú do tajov zimnej živej 

a neživej prírody. Pozorovaním a skúmaním objavujú základné zákonitosti fyzikálnych 

a prírodných javov. Súčasťou témy sú aj zimné radovánky – zimné športy a hry zamerané 

predovšetkým na perceptuálno-motorický rozvoj a potrebu upevňovať zdravie športovaním. 

Cez projekt ZELENÁ ŠKOLA deti získajú  vedomosti o voľne žijúcich zvieratách a zaujmú  

k nim pozitívny postoj. Uvedomia si, že aj oni sú súčasť a článok reťazca zvaného príroda a učia 

sa zodpovednosti a starostlivosti voči zdraviu a bezpečiu iných ľudí a zvierat v zimnom období. 

Akcie plánované v súlade s témami obsahového celku. 

 

 

Témy:  

AJ ZIMA VIE BYŤ ČAROVNÁ 

ZIMNÝ SPÁČI 

STARAJ SA DIEŤATKO O MALÉ VTÁČATKO 

 

 

Odporúčané stratégie a metódy VVČ súvisiace s  obsahovým celkom 

• Hry so snehom 

• Lyžiarsky kurz 

• Bádateľské aktivity : skupenstvá vody, vplyv tepla ... 

• Sánkovanie, kĺzanie 

• Maľovanie do snehu 

• Starostlivosť o vtáky v zime 

• Výroba vtáčích búdok v spolupráci s rodičmi 

• Projekt Zelená škola 

Odporúčané učebné zdroje súvisiace s  obsahovým celkom 

• Knihy a encyklopédie o zvieratách 

• Krmivo pre vtáky 

• CD, PC -zvuky zvierat, programy o zvieratách 

• Zvieracie čiapky, bábky, maňušky 

• Vtáčie búdky 
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     VÝKONOVÉ ŠTANDARDY PRIAMO SÚVISIACE S OBSAHOVÝM CELKOM 
 

 
Vzdelávacia 

oblasť/ 

podoblasť 

 

Výkonový štandard 

T
em

a
ti

ck
é 

 

za
m

er
a
n

ie
 

 

 

 

 

Človek a príroda 

 

 

 

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

 

Človek a svet 

práce 

 

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

 

 

Zdravie a pohyb 

-Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka.  

 

-Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.  

 

-Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.  

 

-Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne 

druhy potravy.  

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

-Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo 

materiálu. (vtáčia búdka) 

 

-Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.  

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

-Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie 

 

-Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie 

 

-Ovláda na elementárnej úrovni základné lyžiarske zručnosti 

 

V
o
li

te
ľ
n

é 

u
či

te
ľ
k

o
u

 

-Človek 

a spoločnosť 

-Jazyk 

a komunikácia 

-Matematika 

a práca 

s informáciami 

-Umenie a kultúra 
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RADUJME SA SO ŠAŠOM 

Charakteristika obsahového celku 

                                        

              Cieľom obsahového celku je priblížiť deťom ľudové tradície nášho národa, ich 

jedinečnosť, krásu, ale aj zábavnosť – karnevaly, bály, pochovávanie basy, prežívať radosť, 

uspokojenie z umeleckej činnosti, získavať poznatky o pracovných profesiách, remeslách. 

Vytvárať priestor pre sebavyjadrenie dieťaťa prostredníctvom rôznych foriem umenia, 

smerovať k vytváraniu elementárnych predstáv o hudbe, hudobných žánroch, hudobných 

nástrojoch. Hľadanie a uvedomovanie si jeho vlastného tvorivého potenciálu, utváranie 

povedomia o tradíciách našej kultúry a dôležitosti spoločného zdieľania radosti pre pocit 

spolupatričnosti s ľuďmi aj so svetom. 

V rámci projektu  CESTOU – NECESTOU plníme aktivity: Čím budem. 

Projekt ZELENÁ ŠKOLA: tvorivé hry s odpadom- výroba eko kostýmov na karneval. 

Akcie plánované v súlade s témami obsahového celku. 

 

Témy: 

MY SME MALÝ REMESELNÍCI 

VECI OKOLO NÁS 

HRAJ MUZIKA HRAJ 

FAREBNÝ SVET MASIEK 

 

 

Odporúčané stratégie a metódy VVČ súvisiace s  obsahovým celkom 

• Výtvarné a pracovné činnosti – fašiangová výzdoba, masky 

• Príprava na karneval 

• Tanečné a hudobno – pohybové činnosti 

• Námetové hry zahŕňajúce rôzne profesie a remeslá 

• Spoznávanie profesií exkurziami, pozorovaním, ukážkami remesiel 

• Hry s hudobnými nástrojmi 

• Návšteva koncertu, divadla 

• Návšteva galérie výtvarných umení 

• Priamou manipuláciou spoznávať vlastnosti materiálov 

• Tvorivé dielne z odpadov – eko masky, projekt Zelená škola 

• Projekt cestou necestou- čím budem 

• Návšteva Etnografického múzea časť remeslá a materiály 

• Návšteva knižnice -hudobné oddelenie 

Odporúčané učebné zdroje súvisiace s  obsahovým celkom 

• CD s rôznymi žánrami hudby 

• Hudobné nástroje 

• Masky, rekvizity 

• Knihy s umeleckými dielami 

• Výrobky z rôznych materiálov 

• Obrázky profesií a remesiel, nástrojov 
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• Knihy a encyklopédie o výrobkoch, práci... 

• Rôzne pracovné náradie a náčinie 

 

 

 

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY PRIAMO SÚVISIACE S OBSAHOVÝM CELKOM 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť/ 

Podoblasť 

 

Výkonový štandard 

T
em

a
ti

ck
é
 

za
m

er
a
n

ie
 

Človek 

a spoločnosť 

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

 

 

 

 

Človek a svet 

práce 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Zdravie a pohyb 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Umenie 

a kultúra 

 

-Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych 

podmienok.  

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

-Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.  

 

-Vymenúva rôzne prírodné materiály 

  

-Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov. 

  

-Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo 

materiálu. 

 

-Pozná niektoré tradičné remeslá.  

 

-Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií. 

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

-Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. (nebezpečné 

predmety) 

 

-Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a 

tanečné kroky na hudobný sprievod.  

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

 

-Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách.  

 

-Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo 

inými umeleckými výrazovými prostriedkami.  

 

-Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na 

vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby.  

 

-Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam.  

 

-Spieva piesne a riekanky.  

 

-Pomenuje základné a zmiešané farby.  

-Ovláda základy miešania farieb.  

-Hravo experimentuje s farbami 
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V
o
li

te
ľ
n

é 

u
či

te
ľ
k

o
u

 

-Jazyk 

a komunikácia 

-Matematika 

a práca 

s informáciami 

-Človek a príroda 
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JAR K NÁM LETÍ 

Charakteristika obsahového celku 

              Zámerom zaradenia tematického celku je upriamiť pozornosť detí na premeny prírody 

pod vplyvom postupného otepľovania a tak prostredníctvom priameho pozorovania a zážitku 

skúmania, experimentovania porozumieť prírodným procesom a javom. V tomto období 

slávime jarné  sviatky (vynášanie Moreny, Veľká noc ), prostredníctvom ktorých vedieme deti 

k poznaniu tradícií našej kultúry, k poznaniu a tolerancii iných kultúr.  

Cieľom ďalších tém je identifikovať rôznorodosť živočíšnej ríše , prejavy spôsobov života 

domácich a hospodárskych zvierat, ich mláďat,  úžitok. 

Cieľom témy – Kniha môj kamarát – je utvárať u detí pozitívny vzťah k literárnemu 

a dramatickému umeniu, so zameraním na vznik a význam kníh. Osvojovať si zručnosti práce 

s informáciami (knihy) a podporovať  prirodzenú  zvedavosť a budúci vzťah k učeniu,  

schopnosť sústredene počúvať text, prezerať si ilustrácie, šetrne zaobchádzať s knihou. 

Projekt ZELENÁ ŠKOLA: tvorivé hry s prírodninami, bádateľské aktivity. 

Akcie plánované v súlade s témami obsahového celku. 

 

Témy: 

KNIHA MÔJ KAMARÁT 

S KAMARÁTMI DO ŠKOLY 

KTO PRIBUDOL NA DVORE 

VITAJ JAR 

VEĽKÁ NOC 

 

 

Odporúčané stratégie a metódy VVČ súvisiace s obsahovým celkom 

• Enviromentálne projekty a aktivity – Zelená škola 

• Bádateľské aktivity zamerané na pozorovanie zmien v prírode 

• Pracovné činnosti zamerané na úpravu školského dvora a záhrady 

• Spoločné vynášanie Moreny 

• Tradičné maľovanie a zdobenie kraslíc 

• Veľkonočná výzdoba MŠ 

• Hry a činnosti s knihou /výroba papiera, kníh, spisovateľ, ilustrátor.... 

• Hry na školu / príprava na zápis predškolákov 

• Odzimovávanie bylinkovej záhradky 

• Návšteva knižnice 

Odporúčané učebné zdroje súvisiace s obsahovým celkom 

• Bábka Moreny 

• Veľkonočné obrázky a rekvizity /korbáč, kraslice, baránok 

• Detská , náučná literatúra, encyklopédie 

• Obrázky a makety hospodárskych zvierat 

• Zvieracie čiapky rekvizity 

• Rekvizity týkajúce sa školy 

• Detské záhradné náradie 

• Zobrazenia jarnej prírody 
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VÝKONOVÉ ŠTANDARDY PRIAMO SÚVISIACE S OBSAHOVÝM CELKOM 
 

 
Vzdelávacia 

oblasť/ 

podoblasť 

 

Výkonový štandard 

T
em

a
ti

ck
é
 

 z
a
m

er
a
n

ie
 

 

 Človek 

a spoločnosť 

 

 

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

 

Človek a svet 

práce 

 

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

 

 

 Jazyk 

a komunikácia 

 

 

 Jazyk 

a komunikácia 

/ k téme 4.tr. 

S kamarátmi do 

školy/ 

 

 

 

 

 

 

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

Matematika 

a práca 

s informáciami 

/ k téme 4.tr. 

S kamarátmi do 

školy/ 

 

 

 

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

 

 

Človek a príroda 

 

-Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych 

podmienok. / Veľká noc 

 

-Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, 

týždňa, mesiaca a roka. /ročné obdobia/ 

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

-Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných 

bežne používaných výrobkov.  Recyklácia papiera, výroba knihy/ 

 

-Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.  

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

 

-Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (v primeraných 

ekvivalentoch) používa výrazy ako autor, kniha, strana, 

spisovateľ.  

 

-Používa knihu správnym spôsobom.  

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

-Identifikuje niektoré písmená abecedy.  

-Člení zvolené slová na slabiky.  

-Vyčlení začiatočnú hlásku slova.  

-Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, 

vzdialenosť očí od podložky je primeraná.  

-Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku 

správnym spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na 

podložku.  

-Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.  

-Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.  

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

-V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej 

postupnosti po číslo 10.  

 

-Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, 

pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, 

vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) dokreslí obrázok 

podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené 

miesto. 

 

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

-Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. 

 

-Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše /hospodárske zvieratá 

-Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pome- 

núva ich. 

-Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi 

v spôsobe ich pohybu. 
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-Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania 

na základe vlastného pozorovania a skúmania 

V
o
li

te
ľ
n

é 

u
či

te
ľ
k

o

u
 

 

-Umenie a kultúra 

-Zdravie a pohyb 
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DOTKNI SA ZEME 

Charakteristika obsahového celku 

 

                                              

             Tematické uchopenie Dňa Zeme poskytuje široké možnosti posilňovania 

ochranárskych postojov k prírode a spoluzodpovednosti za kvalitu životného prostredia, pričom 

sa deti oboznamujú s významom starostlivosti o prírodné prostredie a rozumným využívaním 

prírodných zdrojov pre životné potreby človeka. Vesmír približujeme ako atraktívnu, tajuplnú 

a zároveň poznateľnú sféru poznania človeka, ktorý je jeho súčasťou a zároveň pozorovateľom. 

Rozlišovať zložky živej a neživej prírody – druhy pôdy, kamene, piesku. Pracovať s prírodným 

materiálom, osvojiť si rôzne spôsoby rozmnožovania rastlín. Samostatnou starostlivosťou  

o rastlinné kultúry preniknúť do vnútorných pochodov v prírode – sadenie, presádzanie, 

zavlažovanie...a pochopiť význam ľudskej práce a starostlivosti človeka o prírodu. 

Projekt ZELENÁ ŠKOLA: Záhrada plná života- spolupráca s rodičmi 

Akcie plánované v súlade s témami obsahového celku. 

 

Témy : 

MOJA PLANÉTA 

VODNÝ KOLOTOČ 

AKO VODNÍK UPRATOVAL 

JAR V ZÁHRADE 

 

 

Odporúčané stratégie a metódy VVČ súvisiace s obsahovým celkom 

• Bádateľské aktivity zamerané na pozorovanie zmien v prírode súvisiace s ročným 

obdobím 

• Pozorovanie a skúmanie biologických procesov klíčenia a rastu rastlín v prírode, 

v pozorovateľskom kútiku v triede 

• Príprava školskej záhradky na sadenie, príprava priesad, sadenie 

• Projekt Zelená škola 

• Návšteva hvezdárne 

Odporúčané učebné zdroje súvisiace s obsahovým celkom 

• Zobrazenia prírody v danom čase – jar 

• Zobrazenia klíčenia a rastu rastlín, knihy s danou tématikou 

• Detské záhradné náradie 

• Kvetinová, bylinková, zeleninová záhradka v areáli MŠ 

• Atlasy, glóbusy, obrázky s tématikou vesmíru 

• Makety planét našej vesmírnej sústavy UP- nafukovacie planéty 

• Knihy s tématikou vesmír 
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VÝKONOVÉ ŠTANDARDY PRIAMO SÚVISIACE S OBSAHOVÝM CELKOM 
 

 
Vzdelávacia 

oblasť/ 

podoblasť 

 

Výkonový štandard 

T
em

a
ti

ck
é 

 

za
m

er
a
n

ie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a príroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Človek a svet 

práce 

 

 

 

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

Človek 

a spoločnosť 

 

-Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.  

 

-Opíše Zem ako súčasť vesmíru. 

 

-Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť 

vzduchu. 

 

-Odlišuje živé od neživých súčastí prírody.  

 

-Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. /biotop okolo potoka, 

vody... 

-Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. /v súvislosti s vodou 

 

-Uvedie niektoré životné prejavy rastlín  

-Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastlín. 

 

-Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda.  

 

-Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka.  

 

- Na príkladoch opisuje význam pôdy pre rastliny, živočíchy 

a človeka. Vie, že pôda obsahuje rôzne odumreté a neživé 

súčasti. 

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

 

-Používa elementárne pracovné nástroje v záhrade.  

 

-Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií 

(záhradník). 

 

-Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti. (recyklácia) 

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

-Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu/ rieka Turiec, 

potok v blízkosti MŠ Jordán 

 

V
o
li

te
ľ
n

é 

u
či

te
ľ
k

o
u

 

-Matematika 

a práca 

s informáciami 

-Umenie a kultúra 

-Zdravie a pohyb 

 -Jazyk 

a komunikácia 
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ZELENÝ MÁJ 

Charakteristika obsahového celku 

 

             Obsahový celok Zelený máj nadväzuje na projekt ZELENÁ ŠKOLA a na 

predchádzajúce celky prostredníctvom troch tém, ktoré u detí budú rozvíjať a upevňovať 

získané poznatky o ochrane prírody, jej prospech pre človeka, základné návyky ekologického 

myslenia a konania. Vedením k cielenému bádaniu a skúmaniu deti dostávajú potrebné 

informácie a základné prírodovedné formy napr. názvy stromov, kríkov, rastlín a bylín , ich 

využitie, ako aj užitočnosť hmyzu v ekosystéme. 

 Formou zážitkového učenia posilňovať prosociálne správanie, uvedomovať si svoje city, 

emócie vo vzťahu k druhým a hlavne k matke. Aktívne sa podieľať na príprave osláv Dňa 

matiek – upevňovať tak vzťah k rodine,  prejavovať schopnosť tešiť sa z obdarovania iných 

a spolu prežívať ich radosť. Emotívnou formou viesť deti k pochopeniu významu rodiny pre 

život jednotlivca.  

V rámci projektu  CESTOU – NECESTOU plníme aktivity- názov: V zdravom tele zdravý 

duch. 

Projekt ZELENÁ ŠKOLA – ocko, mami, športuj s nami .Deň rodiny- športový deň. 

Akcie plánované v súlade s témami obsahového celku. 

 

Témy: 

ÚSMEV MOJEJ MAMY 

V KORUNÁCH STROMOV 

NA LÚKE 

MEDUŠKA A JEJ KAMARÁTI 

 

 

Odporúčané stratégie a metódy VVČ súvisiace s obsahovým celkom 

• Vychádzky do okolia 

• Bádateľské aktivity zamerané na rastlinnú a živočíšnu ríšu lesa a lúky 

• Tvorba herbára 

• Tvorba knihy z fotografií z vychádzok a pozorovaní v prírode 

• Priame pozorovanie životného cyklu motýľa 

• Zbieranie , určovanie a sušenie byliniek 

• Pozorovanie hmyzu lupou 

• Pozorovanie rastu , kvitnutia rastlín v okolí aj v školskej záhrade 

• Návšteva prírodovedného múzea A. Kmeťa 

• Projekt cestou necestou 

• Projekt Zelená škola 

• Tvorba rodinného albumu – kresleného, alebo z fotiek 

• Príprava na besiedku ku dňu matiek 

Odporúčané učebné zdroje súvisiace s obsahovým celkom 

• Zobrazenia hmyzu 

• Zobrazenia stromov, rastlín a húb v lese 
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• Detské encyklopédie a náučné knihy 

• Lupy na pozorovanie 

• Fotoaparát, PC, tlačiareň 

• Kukly motýľov v pozorovacom valci 

• Fotky členov rodiny 

 

 

VÝKONOVÉ ŠTANDARDY PRIAMO SÚVISIACE S OBSAHOVÝM CELKOM 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť/ 

pdoblasť 

 

Výkonový štandard 

T
em

a
ti

ck
é 

 

za
m

er
a
n

ie
 

 

 

 Človek 

a spoločnosť 

 

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

 

 

 

 

Človek a príroda 

 

 

 

 

 

 

-Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské 

vzťahy v blízkej rodine.  

 

-Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry. (Deň matiek) 

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

-Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. (flóra lúk, lesov) 

 

-Uvedie niektoré životné prejavy rastlín. 

 

-Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše / hmyz 

 

-Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových 

rastlín a húb. /les 

 

 

V
o
li

te
ľ
n

é 

u
či

te
ľ
k

o
u

 

-Jazyk 

a komunikácia 

-Matematika 

a práca 

s informáciami 

-Človek a svet 

práce 

-Umenie a kultúra 

-Zdravie a pohyb 
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MY  A NÁŠ SVET 

Charakteristika obsahového celku 

 

             Prostredníctvom obsahového celku zameriavame pozornosť detí na chápanie 

a tolerovanie ľudí s odlišnosťami kultúrnymi, rasovými a telesnými, ich vnímanie ako 

prirodzeného javu v národnom aj medzinárodnom kontexte. Obsahový celok  je zameraný na 

rozvíjanie povedomia detí o širšom až užšom priestore obývanom človekom, pričom 

postupujeme od širšieho prostredia až k rodine ako najužšiemu a najintímnejšiemu prostrediu, 

ktorý zdieľame s najbližšími. Národnú spolupatričnosť a porozumenie konceptu národnosti 

podporujeme poznávacími aktivitami prezentujúcimi symboly, krásy, históriu Slovenska. 

Poznávame mesto Martin ako svoj domov, ale aj jeho históriu a súčasnosť bádateľskými 

aktivitami vedúcimi k elementárnemu chápania dejinnej časovej línie. 

Blížiace sa dovolenkové obdobie poskytuje široký priestor nie len pre spoznávanie našej fauny, 

ale aj rozšírenie poznania a povedomia detí o vzdialených krajinách, exotických zvieratách  

a cestovaní rôznymi spôsobmi z rôznych dôvodov.  

V rámci projektu  CESTOU – NECESTOU plníme aktivity: Cesta okolo sveta    ,, Vodičák ,, 

Akcie plánované v súlade s témami obsahového celku. 

 

Témy: 

PLANÉTA DETÍ 

MOJA VLASŤ 

KDE BÝVAM JA, KDE BÝVAŠ TY 

ZOO 

CESTA OKOLO SVETA 

 

Odporúčané stratégie a metódy VVČ súvisiace s obsahovým celkom 

• Vychádzky spojené s pozorovaním centra mesta Martin 

• Spoznávanie a fotografovanie významných a historických budov v blízkosti MŠ 

• Vytvorenie albumu Naše mesto z fotodokumentácie , tvorba mapy okolia 

• Konštruktívne hry Naše mesto 

• Výlety do okolia 

• Projekt Cestou necestou 

• Hry a činnosti na dopravnom ihrisku 

• Vyrábanie dopravných prostriedkov v spolupráci s rodinou 

• Prezeranie kníh o ďalekých krajinách, ich ľuďoch a zvieratách 

• Návšteva Etnografického múzea 

• Návšteva galérie 

• Návšteva Skanzenu  

Odporúčané učebné zdroje súvisiace s obsahovým celkom 

• CD s tématikou  multikultúrnosti – rôznorodosti sveta 

• Obrázky o multikultúrnej a rasovej rôznorodosti ľudí, spôsobe ich života 

• Detská mapa Slovenska 

• Glóbus, atlasy , mapy 
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• CD s nahrávkou našej hymny, naša slov. zástava 

• Obrázky a knihy o našom meste Martin 

• Erb nášho mesta 

• Obrázky a makety exotických zvierat 

• Knihy o exotických zvieratách 

• Obrázky a knihy o dopravných prostriedkoch 

• Značky na dopravné ihrisko, odrážadlá, trojkolky, bicykle 
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VÝKONOVÉ ŠTANDARDY PRIAMO SÚVISIACE S OBSAHOVÝM CELKOM 
 

 
Vzdelávacia 

oblasť/ 

podoblasť 

 

Výkonový štandard 

T
em

a
ti

ck
é 

 

za
m

er
a
n

ie
 

 

 

 

 

 

 

Človek 

a spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Človek a príroda 

 

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

 

Umenie a kultúra 

 

-Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky – zástava, 

hymna.  

 

-Pozná významné dominanty hlavného mesta. 

 

 -Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu. 

 

-Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti. 

 

-Uvedie adresu svojho bydliska. 

 

-Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na 

ktorý slúžia. 

 

-Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty. 

 

-Vie, koľko má rokov, pozná ročné obdobie príp. aj mesiac 

svojho narodenia. 

 

-Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole ,lúka, 

potok,... 

 

-Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov. 

 

 -Pozná význam vybraných dopravných značiek. 

  

-Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov 

cestnej premávky týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, 

korčuliarov.  

 

-Pozná a dodržiava základné pravidlá správania v úlohe 

cestujúceho v hromadnej doprave a v úlohe spolujazdca. 

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

-Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. /exotické zvieratá.  

 

-Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov. 

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

-Slovne opíše obraz, sochu, dizajn, architektúru. 

 

-Kreslí postavu. (zvieraciu) 
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V
o
li

te
ľ
n

é 

u
či

te
ľ
k

o
u

 

-Jazyk 

a komunikácia 

-Matematika 

a práca 

s informáciami 

-Človek a svet 

práce 

-Zdravie a pohyb 

 

 

 

STRATÉGIE REALIZOVANÉ A UPLATŇOVANÉ POČAS KAŽDÉHO 

OBSAHOVÉHO CELKU 
 

▪ grafomotorické hry a cvičenia  

▪ pohybové, zdravotné a relaxačné cvičenia  

▪ výtvarné činnosti: výtvarné vyjadrovanie predstáv, hry s farbou, modelovanie  

▪ hudobné hry  

▪ vychádzky a pozorovanie okolia  

▪ námetové, prstové, konštruktívne hry  

▪ matematické hry  

▪ plánovanie činnosti deťmi  

▪ prezeranie kníh a encyklopédií, počúvanie rozprávok a príbehov s porozumením  

▪ hry zamerané na citlivosť sluchu a sluchovú diferenciáciu  

▪ maľované čítanie  

▪ ranný kruh  

▪ rozprávanie učiteľky  

▪ rozhovor  

▪ priame pozorovanie  

▪ demonštrovanie učiteľkou  

▪ spoločné čítanie, reprodukcia príbehu  

▪ tvorba príbehu  

▪ dramatizácia tematického príbehu  

▪ bádateľské aktivity (deskriptívne, historické, experimentálne)  

▪ artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry so slovami  

▪ pojmové mapovanie  

▪ porovnávacie, induktívne, deduktívne alebo analyticko - syntetické myšlienkové 

postupy riešenia úloh a problémov 

▪ tematická diskusia  

▪ brainstorming  

▪ tvorivá dramatika  

▪ hry na dopravnom ihrisku, riešenie dopravných situácií pri bicyklovaní, 

kolobežkovaní, jazde na odrážadlách 

▪ turistická vychádzka  
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UČEBNÉ ZDROJE VYUŽÍVANÉ V KAŽDOM OBSAHOVOM CELKU 

VOLITEĽNÉ UČITEĽKOU 
 

▪ výučbové programové softvéry v počítačoch (napr. Výlety šaša Tomáša, ActiveInspire, 

FlowWorks)  

▪ pracovné listy  

▪ spevníky a zborníky piesní  

▪ výtvarný materiál  

▪ detská  literatúra, encyklopédie, náučná literatúra 

▪ CD, DVD – nosiče (rozprávky, hudobné nahrávky detských ľudových a umelých piesní, 

nahrávky vážnej hudby, relaxačnej hudby)  
▪ digitálne záznamy – počítačové programy a digitálne záznamy textu (rôzne prezentácie 

v Power Pointe), obrazu a zvuku.  

▪ internetové stránky so zameraním na edukáciu  

▪ obrázkový materiál  

▪ exteriér MŠ – záhrada, dvor ,pieskoviská, ekokútik, preliezačky 

▪ maňušky, bábky, rekvizity 

▪ detské hudobné nástroje  

▪ špeciálne pomôcky k výskumne ladenej koncepcii 

▪ športové a telovýchovné náradie a náčinie  

▪ interaktívna tabuľa  

▪ maľované čítanie  

▪ programovateľná včielka Bee -Bot, podložka  

▪ kalendár počasia  

▪ záznamové hárky na bádateľské aktivity  

▪ dopravné ihrisko s dopravnými značkami a bicykle, kolobežky, odrážadlá  

▪ športové ihrisko  

▪ odborná literatúra zo školskej knižnice 

 

 

 

 

VZDELÁVACIE ŠTANDARDY NEVIAZANÉ NA OBSAHOVÉ CELKY 
 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

HOVORENÁ REČ 

Komunikačné konvencie  

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

hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii.  

▪ Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.  

▪ Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia dialógu.  

Artikulácia a výslovnosť  

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

Gramatická správnosť a spisovnosť 

▪ Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia 

▪ Rozumie spisovnej podobe jazyka 

PÍSANÁ REČ 

Poznávanie funkcií písanej reči 

▪ Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a uvedie 

jednoduché príklady. 
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Porozumenie explicitného významu textu- slovná zásoba 

▪ Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. 

▪ Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu 

▪ Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. 

Porozumenie implicitného významu textu 

▪ Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže 

predvídať dej, domýšľať (dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu v 

prenesených situáciách a pod.  

▪ Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom informačno-

komunikačných technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým, 

čo vie z iných zdrojov.  

▪ Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach.  

▪ Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-pohybových 

činnostiach.  

Znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči 

▪ Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou (básničkou) a 

prozaickými žánrami.  

▪ Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu a opiera sa pri tom o poznanie 

štruktúry rozprávok, príbehov pre deti a bájok.  

▪ Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam jednoduchých slovných 

spojení.  

Koncept tlače a znalosť knižných konvencií  

▪ Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. 

Fonologické procesy a fonologické uvedomovanie 

▪ Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literárneho útvaru 

rytmickým sprievodom 

▪ Rozhodne, či sa dve slova rýmujú. 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

Čísla a vzťahy 

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

▪ V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine.  

▪ V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných objektov s určeným počtom a zo 

skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom. 

▪ V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a 

vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom.  

▪ Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom.  

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

pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.  

▪ Pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej objektov podľa 

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

▪ Bez zisťovania počtu pre dve skupiny objektov určí, kde je viac a kde menej 

objektov.  

▪ Bez zisťovania počtu manipuláciou rozdelí skupinku predmetov na 2 alebo 3 

skupinky s rovnakým počtom.  

▪  Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku obrázkov na 2 skupinky s 

rovnakým počtom.  

Geometria a meranie  

▪ Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení 

hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, 

kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...).  
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▪ Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, 

medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, 

obrázka ...) opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na 

umiestnenie predmetu na určené miesto.  

▪ Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, 

medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, 

obrázka ...) dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na 

určené miesto.  

▪ Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec.  

▪ Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov 

podľa predlohy, podľa pokynov, na danú tému.  

▪ V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, 

trojuholník.  

Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.  

▪ Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, 

pokynov a na danú tému.  

▪ Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru.  

▪ Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov 

či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape).  

▪ Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo 

pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa 

dokáže pohybovať v štvorcovej sieti.  

▪ Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v skutočnosti, aj na 

obrázku) odhadom a pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej 

jednotky (krok, dlaň, pomocný predmet). Výsledok merania vysloví 

počtom použitých jednotiek merania (v obore do 10).  

▪ Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného 

rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví 

pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).  

▪ Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším zvoleným 

rozmerom. Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj 

(najdlhší, najkratší, najužší, najtenší ...).  

▪ Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety.  

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

štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.  

▪ Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet 

podľa týchto pokynov.  
 

Logika  

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

jednoduchú postupnosť objektov.  

▪ Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej 

postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia 

iba farbou či veľkosťou.  

▪ Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.  

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

▪ Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.  

▪ Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. 

farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).  

▪ Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, 

veľkosť, materiál a pod.).  

▪ Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.  
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Práca s informáciami 

▪ Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne 

hry či používať digitálne animované programy určené pre danú vekovú 

skupinu a pod.  

▪ Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností 

konkrétnej materskej školy), ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej 

sieti (po štvorčekoch aj po vrcholoch), vie pomocou tlačidiel prejsť určenú 

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

dodržiava správne poradie činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky 

takejto cesty.  

▪ Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností 

konkrétnej materskej školy), vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, 

vyberať a umiestňovať obrázky.  

 

ČLOVEK A PRÍRODA 
Vnímanie prírody 

▪ Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien 

v počasí. 

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

Základy etikety 

▪ Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu 

situáciu.  

▪ Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.  

▪ Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.  

Ľudské vlastnosti a emócie  

▪  Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných 

predpokladov.  

▪ Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností.  

▪ Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť.  

▪ Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – 

pozitívne i negatívne.  

▪ Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií 

– pozitívne i negatívne.  

▪ Opíše aktuálne emócie.  
 

Prosociálne správanie 

▪ V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých).  

▪ Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od 

druhých.  

▪ Poskytne iným pomoc.  

▪ Obdarí druhých.  

▪ Podelí sa o veci.  

▪ Ocení dobré skutky.  

▪ Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.  

▪ Nenásilne rieši konflikt.  

▪ Odmieta nevhodné správanie.  

▪ Odmieta kontakt s neznámymi osobami.  

▪ Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania.  

▪ Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti.   
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ČLOVEK A SVET PRÁCE 

Materiály a ich vlastnosti 

▪ Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo 

výrobe jednoduchých nástrojov.  

Užívateľské zručnosti  

▪ Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi. 

Konštruovanie  

▪ Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.  

▪ Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.  

▪ Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.  

▪ Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.  

UMENIE A KULTÚRA 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Rytmické činnosti  

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

Inštrumentálne činnosti 

▪ Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a riekankám. 

Percepčné činnosti 

▪ Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky. 

Hudobno-pohybové činnosti  

▪ Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách.  

Hudobno-dramatické činnosti  

▪ Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej 

dramatiky.  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Výtvarné činnosti s tvarom na ploche 

▪ Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje 

ho.  

▪ Vystrihuje časti obrázkov.  

▪ Spája časti obrázkov lepením.  

▪ Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.  

▪ Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.  

 

Výtvarné činnosti s tvarom v priestore 

▪ Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.  

▪ Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu, pomenuje ju.  

Výtvarné činnosti s farbou 

▪ Ovláda niekoľko techník maľovania.  

▪ Farbami vyjadruje pocity.  

Spontánny výtvarný prejav 

▪ Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.  

▪ Používa rôzne maliarske nástroje.  

Opíše obsah kresby.  

Synestézia /medzizmyslové vnímanie/ 

▪ Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety.  

Vnímanie umeleckých diel 

▪ Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné dielo.  
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ZDRAVIE A POHYB 
Zdravie a zdravý životný štýl 

▪ Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.  

▪ Má správne držanie tela v stoji a v sede.  

▪ Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.  

▪ Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.  

▪ Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie.  

▪ Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia (napr. 

nekýcham na druhého) a vzniku zubného kazu (čistím si zuby).  

Hygiena a sebaobslužné činnosti 

▪ Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného 

papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po 

zašpinení sa atď.).  

▪ Ovláda základné sebaobslužné činnosti.  

▪ Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), 

používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní.  

▪ Udržiava poriadok vo svojom okolí.  

Pohyb a telesná zdatnosť 

▪ Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, 

ľah.  

▪ Ovláda správnu techniku chôdze a behu.  

▪ Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.  

▪ Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania.  

▪ Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, 

preskakovanie atď.  

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

okolo výškovej osi.  

▪ Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky 

na hudobný sprievod.  

▪ Dodržiava pravidlá v pohybových hrách.  

▪ Zvládne turistickú prechádzku.  
 

 

 

6.1 Východiská plánovania výchovy a vzdelávania v materskej škole 

 

              Výchovno-vzdelávaciu činnosť (ďalej VVČ) plánujeme ako cielené vzdelávacie 

aktivity. Obsah i forma plánu VVČ je plne v kompetencii každej učiteľky. Pri plánovaní 

VVČ učiteľka vychádza: 

- z charakteru VVČ a osobitosti učenia sa detí, 

- plány  VVČ sa spracovávajú v podobe obsahových celkov alebo projektov, 

- zo zamerania a cieľov výchovy a vzdelávania materskej školy, 

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

- z personálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania (možnosť spolupráce s ďalšími 

subjektmi), 

- z materiálno-technických podmienok, 

- učiteľky vzájomne spolupracujú v rámci výchovy a vzdelávania v konkrétnej triede, 

ale i celej materskej škole, 
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- učiteľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej úrovne detí, rešpektujú 

potreby a prirodzenú variabilitu, 

- súčasťou plánovania je zohľadnenie vymedzených tém, ktoré sú interným 

materiálom materskej školy. Voľba konkrétnej témy a dĺžka jej časového úseku je na 

uvážení a dohode učiteliek danej triedy. Jednotlivé témy je možné podľa potrieb 

učiteliek zlúčiť, prípadne akokoľvek zmeniť ich poradie. 

- na základe poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí a vzdelávacích 

štandardov si učiteľka samostatne volí vhodné metódy, stratégie, formy a prostriedky 

pre svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť, 

- v čase školských prázdnin, kedy je počet detí nižší sa výchovno-vzdelávacia činnosť 

plánuje a realizuje v hrách a hrových činnostiach. 

 

 

7. VYUČOVACÍ JAZYK 
 

              V materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk podľa 

§ 12 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Výchova 

a vzdelávanie sa realizuje v štátnom jazyku a je v zhode so zriaďovacou listinou 

materskej školy. 

 

 

8. SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 
 

               Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka 

predprimárneho vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla 

v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú 

spôsobilosť. Predškolské vzdelávanie môže dieťa predčasne ukončiť ak nedovŕšilo šiesty 

rok veku pri dosiahnutí školskej spôsobilosti podľa vyjadrenia príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorí 

odporučia predčasné zaškolenie dieťaťa. 

 

 

 

9. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 
 

    Materská škola má štyri triedy, objekt tvoria dva prízemné pavilóny prepojené šatňou 

3. a 4. triedy. V jednom pavilóne sa nachádzajú: prvá trieda s príslušenstvom – WC, 

umývadla, sprchovací kút,  spálňou, herňou s hračkami a pomôckami, výdajňou jedla, 

šatňou. Štvrtá trieda s príslušenstvom – WC, umývadla,  herňou s hračkami a pomôckami, 

výdajňou jedla.  Kancelária , riaditeľňa, knižnica MŠ. 

V druhom pavilóne  sú 2.a 3. trieda , spoločné sociálne zariadenia, šatňa druhej triedy. 

V tejto časti sa nachádza aj školská kuchyňa a jedáleň, ktorá deťom zabezpečuje čerstvú 

stravu.  V priestoroch MŠ sú aj sklady potravín, dva kabinety na učebné pomôcky, 

pivničné priestory. 
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Súčasťou zariadenia je školský dvor s 3 pieskoviskami, záhradnými domčekmi, 

preliezačkami, kladinami na rozvoj obratnosti, lavičkami na oddych, Tabuľou na 

kreslenie kriedami, dopravným ihriskom pre aktivity detí, enviromentálnou zónou. 

Podrobnosti o využívaní priestorov pre výchovu a vzdelávanie sú rozpracované 

v kapitole Vlastné zameranie školy. 

- Materská škola je vybavená informačno-komunikačnými prostriedkami: počítače, 

notebooky, tlačiarne, interaktívne tabule, detské vysielačky a pod. 

- Detský nábytok, hygienické zariadenie, lehátka na odpočinok detí sú prispôsobené 

požiadavkám zodpovedajúcim počtu detí. 

- Deti sa podieľajú na úprave a výzdobe interiéru svojimi výtvarnými prácami. 

- Materská škola je vybavená aj externými pomôckami, ako sú odrážadlá, kolobežky, 

hračky do piesku, lopty a pod. 

 

 

10. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 
     

           Cieľom hodnotenia detí je posúdenie aktuálnej úrovne rozvoja osobnosti 

dieťaťa, ktoré využívame pre ďalšie plánovanie výchovno- vzdelávacích činností. 

Hodnotenie je humanisticky orientované 

- prevažuje pozitívne hodnotenie, 

- deti neporovnávame medzi sebou, každé posudzujeme individuálne, 

- zameriavame sa na úspechy a pokroky dieťaťa, nie nedostatky, 

- hodnotenie je komplexné, dieťa hodnotíme ako celok, osobnosť, 

-  hodnotia vždy dve učiteľky v triede, 

-  využívame aktívny podiel dieťaťa na hodnotení, jeho sebareflexiu. 

             V rámci spolupráce, po písomnom súhlase zákonného zástupcu dieťaťa, pre 

objektivizáciu hodnotenia, posúdi školskú pripravenosť Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Martine. 

Využívame tieto formy hodnotenia: 

Formatívne -priebežné hodnotenie počas celého školského roka prostredníctvom: 

pedagogického pozorovania, slovného hodnotenia, rozhovoru, analýzou produktov 

činností detí, ako aj postupom- procesom, ktorým vznikali. Každé dieťa má založené 

osobné portfólio, ktoré je základným dokumentom diagnostiky, kde sú hodnotené všetky 

oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa.  Učiteľky zaznamenávajú adaptáciu detí, vstupnú, 

priebežnú a výstupnú diagnostiku.  

Pri sebahodnotení detí využívame autokorektívne pomôcky, slovné, aj symbolické 

hodnotenia. 

Sumatívne – zhrňujúce hodnotenie po dlhšom časovom úseku: výstupné 

diagnostikovanie, posudzovanie školskej spôsobilosti interným testovaním učiteľkami, 

ako aj externými pracovníkmi CPPPaP. 
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11. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

              Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy predstavuje 

vyvážený pomer medzi vonkajším hodnotením a sebahodnotením. Hodnotenia sú 

založené na kriteriálnom hodnotení zostaveného podľa kompetenčného profilu učiteľky 

predprimárneho vzdelávania so zámerom sledovať zabezpečovanie kvality výchovy a 

vzdelávania v materskej škole pedagogickými zamestnancami. Z pohľadu toho, kto 

hodnotí realizujeme:  

a) sebahodnotenie a sebareflexia pedagogického zamestnanca - formou sebareflexívneho 

dotazníka, 

b) hodnotenie pedagogického zamestnanca spolupracovníkmi - formou vzájomných 

pedagogických pozorovaní,  

c) hodnotenie pedagogického zamestnanca rodičmi - formou dotazníka, 

d) hodnotenie pedagogického zamestnanca riaditeľom - formou hospitácií, analýzou  

pedagogickej dokumentácie, hodnotiaceho rozhovoru.  

 

Problematika je podrobne rozpracovaná v Pracovnom poriadku materskej školy. 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa 

zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. 

Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 


