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Vedúci predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko, titul 

Zuzana Maliňáková, Mgr., Ing. 

 

Členovia predmetovej komisie: 

 

Meno a priezvisko, titul Meno a priezvisko, titul 

Mária Martinková, Mgr. Iveta Martinková, Ing. 

Adriana Šavelová, Ing. Dominika Dudžáková, Mgr. 

Marta Hudzíková, Mgr. Patrik Zajac, Mgr. 

Veronika Slivková, Ing. Stanislava Šomšáková, Mgr. 

Silvia Bukovičová, Mgr. Milan Maliňák, Mgr. Ing. 

Marcela Lindemanová, Mgr. Alexander Ištvanko, Mgr. 

Monika Mravová, Mgr. Jurina Krafčíková, Mgr. 

Daniel Šalát, Mgr. Mária Tokarčíková, Mgr. 

Lívia Šavelová, Mgr. Silvia Kovalčíková, Mgr. 

Jana Martinkovičová, Mgr. Monika Korheľová, Mgr. 

Jaroslava Višňovská, Mgr. Alena Želonková, Mgr. 

Mária Novotná, PaedDr. Beáta Mihová, Mgr. 

Andrea Liptáková, Mgr. Katarína Hudzíková, Mgr. 

 

 

Program: 

 

1. Kontrola plnenia úloh MZ 

Zodpovedná: Mgr. Ing. Zuzana Maliňáková 

2. Analýza činnosti členov MZ počas karantény 

Zodpovední: členovia MZ 

3. Priebežné hodnotenie 

Zodpovední: členovia MZ 

4. Problémy dištančného vzdelávania 

Zodpovední: členovia MZ 

5. Priebežné hodnotenie 

Zodpovední: členovia MZ 

6. Presun jednotlivých tém a tematických celkov z jednotlivých predmetov do vyššieho 

ročníka 

Zodpovední: členovia MZ 

7. Návrh k zlepšeniu práce žiakov a učiteľov na vyučovaní v nasledovných školských 

rokoch 

Zodpovední: členovia MZ 

8. Diskusia 

Zodpovední: členovia MZ 

9. Záver  

Zodpovedná: Mgr. Ing. Zuzana Maliňáková 



3 

 

1. Kontrola plnenia úloh MZ 

Nakoľko od 13. marca  2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 

spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu, nebolo možné splniť úlohy, ktoré si metodické združenie pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na začiatku školského roka 2019/2020 

stanovila. Medzi tieto úlohy patria: 

 hospitácia na hodine hudobnej výchovy v 4. D triede, zodpovedná Mgr. Silvia 

Kovalčíková; 

 hospitácia na hodine matematiky v 6. B triede, zodpovedná Mgr. Silvia Bukovičová; 

 zapájanie sa do súťaží; 

 návštevy výchovných koncertov, výstav; 

 aktivity k dňom – Deň vody, Deň Zeme, Apríl mesiac lesov; 

 zúčastňovať sa na seminároch a školeniach, rôznych formách priebežného 

vzdelávania; 

 spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou. 

2. Analýza činnosti členov MZ počas karantény 

Podľa usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ 2019/2020 zo dňa 29. apríla 

2020. sa v období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách obsah 

vzdelávania vymedzil na dve hlavné oblasti: 

 hlavné vzdelávacie oblasti – Jazyk a komunikácia, Matematika a práca 

s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a príroda 

 komplementárne vzdelávacie oblasti – Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie 

a kultúra, Zdravie a pohyb 

Obsah komplementárnych vzdelávacích oblasti sa podľa usmernenia odporúča využívať ako 

doplnkové aktivity, ktoré nemusia žiaci plniť povinne, preto sme výučbu počas dištančného 

vzdelávania volili na báze uvoľnenia, zábavy. Výučbu predmetov z hlavnej vzdelávacej 

oblasti sme zamerali predovšetkým na opakovanie. Pre žiakov s možnosťou pripojenia na 

internet sa na zadávanie úloh využívali videá na rôzne cvičenia, maľovanie, spievanie, 

kreslenie z mnohých dostupných internetových zdrojov, ktoré sme zadávali pre samostatnú 

prácu žiakov formou odkazov, napr. z youtube.com, akademia.o2.sk – telesná na doma, 

tatragaleria.sk, fenomenysveta.sk, domaceulohy.sk, Taktik.sk.  Odkazy na menované web 
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stránky a komunikáciu sme riešili cez gmail, facebook, Messenger, ZOOM. Skúšali sme aj 

on-line výučbu pomocou  ZOOM - nevýhodou bolo, že sa vedel prihlásiť len zlomok žiakov. 

Počas dištančnej formy sme zadali aj projekty. Elektronicky vrátené zadania si jednotliví 

vyučujúci sťahovali, opravili, hodnotili, vytvárali portfólia, robili prehľady odovzdaných prác 

a dávali žiakom spätnú väzbu. Pre žiakov pracujúcich danou formou po počiatočnej 

intenzívnej činnosti sa aj na základe pokynov MŠ SR vypracoval pre každú triedu rozvrh 

hodín, ktorý sledovali triedni učitelia. Týmto rozhodnutím sa predišlo preťaženiu pedagógov i 

žiakov  v období karantény. Pre žiakov bez pripojenia na internet sa úlohy zadávali v tlačenej 

forme. Triednemu učiteľovi členovia odovzdávali úlohy, zadania v elektronickej podobe, po 

vytlačení sa distribuovali a zároveň sa vyzbierali zadania z predchádzajúceho týždňa, podľa 

rozpisu tried. Učitelia si vyzdvihli práce v tlačenej forme a po zatriedení a oprave sa vytváralo 

portfólio odovzdaných prác aj týchto žiakov. 

3. Priebežné hodnotenie 

Na základne usmernenia MŠVVaŠ SR a rozhodnutia Pedagogickej rady, ktorá sa konala on-

line videokonferenciou 27.04.2020, sme sa rozhodli o spôsobe a kritériách záverečného 

hodnotenia žiakov našej školy, ktorým boli oboznámení žiaci a ich zákonní zástupcovia. Na 

ZŠ, Slnečná 422, Spišský Štiavnik v čase prerušeného vyučovania nie je možné naplniť ciele 

niektorých predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou a preto sa tieto predmety 

neklasifikujú, aj keď pôvodne boli klasifikované. Na našej škole budú prebiehať nasledovné 

spôsoby hodnotenia začlenených žiakov: 

 v 1. ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie 

/vysvedčenie/ bude realizovať formou slovného hodnotenia 

 v 2. – 9. ročníku bude záverečné hodnotenie realizované formou klasifikácie – 

známkou z hlavných vzdelávacích oblastí – Slovenský jazyk a literatúra, Anglický 

jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk /iba žiaci s vývinovými poruchami učenia, 

žiaci s mentálnym postihnutím budú hodnotení slovom absolvoval/neabsolvoval/, 

Matematika, Fyzika, Geografia, Dejepis, Biológia, Chémia, Prírodoveda, 

Vlastiveda, Občianska náuka 

 v 2. – 9. ročníku bude záverečné hodnotenie realizované formou slovnou – 

absolvoval/neabsolvoval z komplementárnych vzdelávacích oblastí – Telesná 

a športová výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Náboženská výchova, 

Informatika, Pracovné vyučovanie, Technika 



5 

 

Medzi základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania: 

 zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie; 

 sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby; 

 akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

Kritériá hodnotenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:  

 podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v 

čase prerušeného vyučovania najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, 

príp. konzultáciou s rodičmi;  

 podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce 

spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky 

každého žiaka; 

 vyučujúci si dané žiacke práce ukladá elektronicky alebo papierovou formou žiakmi; 

 dôležitú úlohu pri hodnotení žiaka zohráva plnenie si školských povinností – 

komunikácia, účasť na on-line hodinách, pravidelné chodenie si po zadania, spätná 

väzba, vypracovávanie zadaní a určených aktivít. 

4. Problémy dištančného vzdelávania 

Nevýhodou dištančného vzdelávania bola nevyhovujúca motivácia -  chýbajúce sociálne 

kontakty, vzájomná súťaživosť, neochota vykonávať činnosti, ktoré nie sú povinné, nízke % 

žiakov pripojených k internetu zo sociálne znevýhodneného prostredia, slabá technická 

zručnosť žiakov, málo kvalitné notebooky, mobily, slabé alebo nevyhovujúce internetové 

pripojenie, lenivosť, negatívny vzťah k niektorým predmetom, nevyhovujúce prostredie, 

v ktorom by si rozvíjali zručnosti pre vykonávanie pohybovej aktivity, nedostatok výtvarného, 

či iného materiálu v domácom prostredí. 

5. Záverečné hodnotenie žiakov 

Podľa usmernenia zo dňa 29. apríla 2020 k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov 

základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom 

roku 2019/2020, v ktorom sa udáva: „Na výučbu žiakov s mentálnym postihnutím a 

viacnásobným postihnutím s mentálnym postihnutím sa učivo nevymedzuje. Pedagógovia, 

ktorí v rámci dištančného vzdelávania vzdelávajú žiakov s mentálnym postihnutím, sa podľa 

možností zameriavajú predovšetkým na opakovanie a utvrdenie prebraného učiva,“ sme sa 
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riadili daným usmernením a naša dištančná forma vyučovania bola zameraná predovšetkým 

na opakovanie prebratého učiva a tým spojené získavanie osvojených vedomostí, zručností a 

návykov, nakoľko menovaní žiaci nie sú schopní samostatne pochopiť výklad nového učiva 

a doma im ho nemá kto vysvetliť. Z uvedeného dôvodu by sme žiakov nevedeli objektívne 

hodnotiť, preto sme sa priklonili k známkam z prvého polroku. Žiaci, ktorí nepreukázali 

ochotu spolupracovať a zadané úlohy neriešili, majú v niektorých prípadoch zhoršenú 

známku. Na neplnenie povinností, vyplývajúcich z úloh počas dištančnej formy vyučovania, 

boli upozornení zákonní zástupcovia žiaka. Pri záverečnom hodnotení nebudeme brať do 

úvahy klasifikáciu získanú počas vyučovania vo februári a v marci, budeme rešpektovať 

podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie a záver pedagogickej rady, zo dňa 

27. apríla 2020, kde sme si odsúhlasili, že nie je možné naplniť ciele predmetov spadajúcich 

do komplementárnej vzdelávacej oblasti a preto tieto predmety nebudú klasifikované. 

Záverečné hodnotenie bude realizované slovom – absolvoval/neabsolvoval. 

6. Presun jednotlivých tém a tematických celkov 

Podľa spomínaného a citovaného usmernenia v bode 5, sme výučbu žiakov zamerali hlavne 

na opakovanie už osvojených si vedomostí, zručností a návykov, poprípade sme učivo 

prebrali informatívnou metódou a učivo si na začiatku nového školského roka podrobnejšie 

vysvetlíme, zopakujeme, doplníme poznatky. Pretože predmety spadajúce pod 

komplementárne vzdelávacie oblasti na našej škole sa učia začlenení žiaci ako intaktní žiaci, 

prehľad prebratých a neprebratých tematických celkov z týchto predmetov neuvádzame, 

vzdelávanie počas mimoriadneho prerušenia vyučovania týchto predmetov uvádzajú príslušné 

MZ pre 0. – 2. ročník a MZ pre 3. – 4. ročník. 

Prehľad tematických celkov začlenených žiakov, ktoré neboli odučené, a ktoré sa podarilo 

prebrať podľa ročníkov: 

 

1. ročník 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Prebraté tematické celky: 

 Písanie písmen v, V, p, P, t, T, y, Y, j, J 

 Slabiky a slová s týmito písmenami 

 Odpis a prepis písmen, slabík, slov 
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MATEMATIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Numerácia v obore do 5 

 Číslo 0 

 Geometrické rovinné útvary 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Geometrické priestorové útvary 

VECNÉ UČENIE/PRVOUKA 

Prebraté tematické celky: 

 Ročné obdobia – jar, leto 

 Starostlivosť o zdravie 

Neprebraté tematické celky: 

 Práca a odpočinok 

 

Vzhľadom na to, že títo žiaci už raz absolvovali prvý ročník ZŠ, dištančné vzdelávanie 

prebiehalo formou opakovania prostredníctvom pracovných listov. 

Metódy: názorná, demonštračná, rozhovor, práca s textom, diskusia, motivačná, samostatná 

práca, multisenzorického sprostredkovania, symbolizácie 

Ukážka z pracovných listov: 

 

          

 
 

2. ročník 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Prebraté tematické celky: 

 Zdokonaľovanie čítania 

 Opakovanie písmen veľkej abecedy 

Neprebraté tematické celky: 

 Formulácia odpovedí na otázky 

 Jednoduchý opis obľúbenej hračky 

MATEMATIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Číselný rad v obore 0-10 

vzostupný, zostupný 

 Sčítanie, odčítanie v obore 0-10 

 Porovnávanie čísel v obore 0-10 
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Neprebraté tematické celky: 

 Slovné úlohy v obore 0-10 

 Sčítanie troch sčítancov v obore 0-10 

 Geometrické tvary 

 Priamosť 

VECNÉ UČENIE/PRVOUKA 

Prebraté tematické celky: 

 Ročné obdobia – jar, leto 

 Rodina a spoločnosť 

Neprebraté tematické celky: 

 Práca a odpočinok 

 Leto 

 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo formou opakovania prostredníctvom distribúcie pracovných 

listov. 

Metódy: názorná, demonštračná, rozhovor, práca s textom, diskusia, motivačná, samostatná 

práca, multisenzorického sprostredkovania, symbolizácie 

Ukážka z pracovných listov: 

 

 
 

3. ročník 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Prebraté tematické celky: 

 Tvorenie krátkych viet podľa 

obrázkov 

 Odpis textov a dopĺňanie vhodných 

slov 

 Prepis jednoduchých textov 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Tvorenie a zapisovanie viet 

 Nahrádzanie obrázkov slovom 

 Obohacovanie slovnej zásoby

MATEMATIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Sčítanie a odčítanie do 20 

 Jednoduché slovné úlohy 

 Násobenie číslom 2 

Neprebraté tematické celky: 

 Bod 

 Úsečka 
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ANGLICKÝ JAZYK  

Prebraté tematické celky: 

 Rodina 

 Moje telo 

Neprebraté tematické celky: 

 Dopravné prostriedky 

VLASTIVEDA 

Prebraté tematické celky: 

 Bezpečnosť cestnej premávky 

 Technika a výroba 

Neprebraté tematické celky: 

 Rodina a spoločnosť

PRÍRODOVEDA 

Prebraté tematické celky: 

 Zdravie a choroba 

 Príroda v zime 

Neprebraté tematické celky: 

 Príroda na jar a v lete 

 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo formou opakovania prostredníctvom distribúcie pracovných 

listov. 

Metódy: názorná, demonštračná, rozhovor, práca s textom, diskusia, motivačná, samostatná 

práca, multisenzorického sprostredkovania, symbolizácie 

Ukážka z pracovných listov: 

 

 
 

 

4. ročník 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Prebraté tematické celky: 

 Abeceda 

 Druhy viet 

 Zdokonaľovanie tvarov písmen 

 Čítanie s porozumením 

Neprebraté tematické celky: 

 Hlásky 

 Reprodukcia textu 

 Pozdravy 

 Orientácia v texte 
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MATEMATIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Numerácia v obore do 100 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

– bez prechodu 

Neprebraté tematické celky: 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

 Násobenie a delenie v obore do 30 

 Priamka, úsečka, centimeter 

ANGLICKÝ JAZYK  

Prebraté tematické celky: 

 Rodina  

 Škola  

Neprebraté tematické celky: 

 Jedlo a nápoje 

 Zima  

VLASTIVEDA 

Prebraté tematické celky: 

 Škola a život v škole 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Rodina 

 Domov 

 Obec 

PRÍRODOVEDA 

Prebraté tematické celky: 

 Živá príroda 

 Príroda a činnosť človeka 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Živá príroda 

 Príroda na jar 

 Príroda v lete 

INFORMATIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Skicár 

 

Neprebraté tematické celky: 

 MS Office Word 

 On-line hry 

 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo formou opakovania prostredníctvom distribúcie pracovných 

listov. 

Metódy: názorná, demonštračná, rozhovor, práca s textom, diskusia, motivačná, samostatná 

práca, multisenzorického sprostredkovania, symbolizácie 

Ukážka z pracovných listov: 
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4. ročník /špeciálna trieda/ 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Prebraté tematické celky: 

 Veta 

 Slovo – slabika – hláska – písmeno 

 Samohlásky 

 Zdokonaľovanie čítania, čítania 

s porozumením 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Spoluhlásky  

MATEMATIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Numerácia v obore do 100 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

– bez prechodu 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 100 

– s prechodom 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Násobenie a delenie v obore do 30 

 Meranie a dĺžka úsečky

VLASTIVEDA 

Prebraté tematické celky: 

 Príroda 

 Príroda na jar 

Neprebraté tematické celky: 

 Živá a neživá príroda 

 Príroda v lete 

 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo formou opakovania prostredníctvom distribúcie pracovných 

listov. 

Metódy: názorná, demonštračná, rozhovor, práca s textom, diskusia, motivačná, samostatná 

práca, multisenzorického sprostredkovania, symbolizácie 

Ukážka z pracovných listov: 
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5. ročník 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Prebraté tematické celky: 

 Vybrané slová po b, m 

 Delenie hlások 

 Abeceda 

 Druhy viet 

 Podstatné mená 

Neprebraté tematické celky: 

 Vybrané slová po p 

 Podstatné mená – rod, číslo 

 Vlastné podstatné  

 Predložky 

 Slovesá  

MATEMATIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Sčítanie a odčítanie do 1 000 

 Násobenie a delenie čísel 

Neprebraté tematické celky: 

 Geometria  

ANGLICKÝ JAZYK  

Prebraté tematické celky: 

 Opakovanie prebratého učiva 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Čas 

 Miesta 

 Ľudia  

DEJEPIS 

Prebraté tematické celky: 

 Život a vzťahy v rodine 

 Deľba práce 

 Rodičia a deti 

 Úcta k starobe 

 Povinnosti a práva členov rodiny 

Neprebraté tematické celky: 

 Život ľudí v dávnej minulosti 

 Život ľudí v najstaršej minulosti, 

spôsob ich života 

 Zberači a lovci, lovci mamutov, 

prví roľníci 

VLASTIVEDA 

Prebraté tematické celky: 

 Život a vzťahy v rodine 

 Rodisko a bydlisko 

Neprebraté tematické celky: 

 Domácnosť – používanie 

jednoduchých strojov a prístrojov 

BIOLÓGIA 

Prebraté tematické celky: 

 Význam živočíchov 

 Ochrana živočíchov 

 Rovnováha v prírode 

 Neživá príroda – voda, vzduch, pôda 

 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo formou opakovania prostredníctvom distribúcie pracovných 

listov, v niektorých prípadoch, kde bol dostupný internet prostredníctvom on-line hodín cez 

ZOOM, bezkriedy.sk. 

Metódy: rozhovor, pochvala, povzbudenie, vysvetľovanie, vzorové príklady, schémy, 

tabuľky, motivačná, fixačná, expozičná, prepis poznámok, odpovedanie na otázky, 
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maľovanie, demonštračná, fixačná, projektová, bádateľská, klasifikačná – slovné hodnotenie, 

práca s textom, pojmové mapy, názorné obrázky, opis, rozprávanie, multisenzorického 

sprostredkovania, symbolizácie 

Ukážka z pracovných listov: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ročník 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Prebraté tematické celky: 

 Vybrané slová po b, m, p, r, s, v, z 

 Delenie hlások 

 Abeceda 

 Druhy viet 

 Podstatné mená 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Zmena tvaru podstatných mien 

 Pády a predložky 

 Slovesá 

MATEMATIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Riešenie jednoduchých slovných 

úloh na násobenie a delenie 

 Prirodzené čísla v obore do 10 000 

 Násobenie a delenie 10, 100, 1 000 

Neprebraté tematické celky: 

 Geometria – trojuholník, obdĺžnik, 

štvorec 

 Vlastnosti kocky, kvádra 

 Určovanie času, jednotky času 
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ANGLICKÝ JAZYK  

Prebraté tematické celky: 

 Opakovanie prebratého učiva 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Jedlo a nápoje 

 Svet 

 Zábava  

DEJEPIS 

Prebraté tematické celky: 

 Príchod Slovanov  

 Samova ríša  

 Veľká Morava  

 Význam príchodu Cyrila a Metoda  

 Rozkvet a pád Veľkej Moravy  

 Slovensko súčasťou uhorského 

štátu. 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Slovensko v 12. – 14. storočí 

 Vznik a rozvoj miest 

 Vpády Tatárov 

 Slovensko v 14. – 15. storočí   

 Vznik miest a rozvoj remesiel 

 Matúš Čák Trenčiansky  

 Gotická kultúra  

 Husitské hnutie  

VLASTIVEDA 

Prebraté tematické celky: 

 Slovensko v stredoveku 

 Husitské hnutie 

Neprebraté tematické celky: 

 Kultúrne pamiatky SR a regiónu 

OBČIANSKA NÁUKA 

Prebraté tematické celky: 

 Moja obec 

 Región, v ktorom žijem 

 Moja vlasť 

 Európska únia 

BIOLÓGIA 

Prebraté tematické celky: 

 Neživá príroda – uhlie, ropa, zemný plyn, kamenná soľ, železná ruda, žula, vápenec 

a pieskovec, hlina 

FYZIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Poznávanie látok 

 Porovnávanie a meranie 

 Elektrická energia 

Neprebraté tematické celky: 

 Elektrická energia 

 Laboratórne práce 

 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo formou opakovania prostredníctvom distribúcie pracovných 

listov, v niektorých prípadoch, kde bol dostupný internet, prostredníctvom on-line hodín cez 

ZOOM, bezkriedy.sk. 

Metódy: rozhovor, pochvala, povzbudenie, vysvetľovanie, vzorové príklady, schémy, 

tabuľky, motivačná, fixačná, expozičná, prepis poznámok, odpovedanie na otázky, 
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maľovanie, demonštračná, fixačná, projektová, bádateľská, klasifikačná – slovné hodnotenie, 

práca s textom, pojmové mapy, názorné obrázky, opis, rozprávanie, multisenzorického 

sprostredkovania, symbolizácie 

Ukážka z pracovných listov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ročník 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Prebraté tematické celky: 

 Vybrané slová po b, m, p, r, s, v, z 

 Delenie hlások 

 Abeceda 

 Druhy viet 

 Podstatné mená 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Prídavné mená 

 Slovesá 

 Časovanie slovies 

MATEMATIKA 

Prebraté tematické celky /7.A/: 

 Pomer 

 Priama a nepriama úmernosť 

 Mierka mapy a plánu 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Kombinatorika 
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Prebraté tematické celky /7.B/: 

 Numerácia v obore do 1 000 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 

1 000 

 Násobenie a delenie 

 Jednoduché slovné úlohy 

 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Sčítanie a odčítanie čísel v obore 

do milióna 

 Porovnávanie čísel v obore do 

1 000 000 

 Geometrické telesá 

 Uhol 

 Obvody rovinných útvarov  

 Zaokrúhľovanie čísel v obore do 

milióna 

ANGLICKÝ JAZYK  

Prebraté tematické celky: 

 Opakovanie prebratého učiva 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Londýn 

 Filmy 

 Školské pravidlá 

NEMECKÝ JAZYK  

Prebraté tematické celky: 

 Základné frázy a pozdravy 

 Škola, trieda, predmety 

 Rodina, domáce zvieratá 

 Mesiace v roku 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Veľká noc 

 Hobby, hudba, zbierky 

DEJEPIS 

Prebraté tematické celky: 

 Zámorské objavy) 

 Kolonializmus a kolónie  

 Zámorské objavy 

 Svetové hospodárstvo a nové 

usporiadanie štátov 

Neprebraté tematické celky: 

 Obrazy novovekého sveta 

 Moháčska katastrofa 

 Turci a povstania Uhorskej šľachty 

 Šírene reformácie v Uhorsku 

 Bratislava - hlavné mesto Uhorska 

GEOGRAFIA 

Prebraté tematické celky: 

 Stredná, Severná a Južná Európa 

Neprebraté tematické celky: 

 Východná a Juhovýchodná Európa 

OBČIANSKA NÁUKA 

Prebraté tematické celky: 

 Starostlivosť o zdravie 

 Bezpečnosť cestnej premávky 

 Charakterové a mravné hodnoty človeka 

BIOLÓGIA 

Prebraté tematické celky: 

 Lúky a pasienky 

 Polia 

 Záhrady a sady 
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FYZIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Teplota 

 Premeny skupenstva látok 

Neprebraté tematické celky: 

 Meteorologické pozorovanie 

 Laboratórne práce 

CHÉMIA 

Prebraté tematické celky: 

 Hasenie, horenie 

 Chemické reakcie 

 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Zákon zachovania reakcií 

 Vyrovnávanie chemických rovníc 

 Faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

reakcií 

 Laboratórne práce

 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo formou opakovania prostredníctvom distribúcie pracovných 

listov, v niektorých prípadoch, kde bol dostupný internet, prostredníctvom on-line hodín cez 

ZOOM, bezkriedy.sk. 

Metódy: rozhovor, pochvala, povzbudenie, vysvetľovanie, vzorové príklady, schémy, 

tabuľky, motivačná, fixačná, expozičná, prepis poznámok, odpovedanie na otázky, 

maľovanie, demonštračná, fixačná, projektová, bádateľská, klasifikačná – slovné hodnotenie, 

práca s textom, pojmové mapy, názorné obrázky, opis, rozprávanie, multisenzorického 

sprostredkovania, symbolizácie 

Ukážka z pracovných listov: 
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7. ročník /špeciálne triedy/ 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Prebraté tematické celky: 

 Abeceda, hlásky 

 Druhy viet 

 Podstatné mená 

 Vybrané slová 

 Čítanie s porozumením 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Skloňovanie podstatných mien 

 Prídavné mená 

 Slovesá  

MATEMATIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Numerácia v obore do 1 000 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 

1 000 

 Násobenie a delenie 

 Jednoduché slovné úlohy 

 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Sčítanie a odčítanie čísel v obore 

do milióna 

 Porovnávanie čísel v obore do 

1 000 000 

 Geometrické telesá 

 Uhol 

 Obvody rovinných útvarov  

 Zaokrúhľovanie čísel v obore do 

milióna 

DEJEPIS 

Prebraté tematické celky: 

 Zámorské objavy) 

 Kolonializmus a kolónie  

 Zámorské objavy 

 Svetové hospodárstvo a nové 

usporiadanie štátov 

Neprebraté tematické celky: 

 Obrazy novovekého sveta 

 Moháčska katastrofa 

 Turci a povstania Uhorskej šľachty 

 Šírene reformácie v Uhorsku 

 Bratislava - hlavné mesto Uhorska 

GEOGRAFIA 

Prebraté tematické celky: 

 Stredná, Severná a Južná Európa 

Neprebraté tematické celky: 

 Východná a Juhovýchodná Európa 

OBČIANSKA NÁUKA 

Prebraté tematické celky: 

 Starostlivosť o zdravie 

 Bezpečnosť cestnej premávky 

 Charakterové a mravné hodnoty človeka 

BIOLÓGIA 

Prebraté tematické celky: 

 Lúky a pasienky 

 Polia 

 Záhrady a sady 

INFORMATIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Word 

 Skicár 

 Tabuľky  
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 Vkladanie obrázkov 

Neprebraté tematické celky: 

 Postupy riešenia problémov 

 Princípy fungovania IKT 

 Informačná spoločnosť

FYZIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Teplota 

 Premeny skupenstva látok 

Neprebraté tematické celky: 

 Meteorologické pozorovanie 

 Laboratórne práce 

 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo formou opakovania prostredníctvom distribúcie pracovných 

listov, v niektorých prípadoch, kde bol dostupný internet, prostredníctvom on-line hodín cez 

ZOOM, bezkriedy.sk. 

Metódy: rozhovor, pochvala, povzbudenie, vysvetľovanie, vzorové príklady, schémy, 

tabuľky, motivačná, fixačná, expozičná, prepis poznámok, odpovedanie na otázky, 

maľovanie, demonštračná, fixačná, projektová, bádateľská, klasifikačná – slovné hodnotenie, 

práca s textom, pojmové mapy, názorné obrázky, opis, rozprávanie, multisenzorického 

sprostredkovania, symbolizácie 

Ukážka z pracovných listov: 
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8. ročník 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Prebraté tematické celky: 

 Vybrané slová po b, m, p, r, s, v, z 

 Delenie hlások 

 Abeceda 

 Druhy viet 

 Podstatné mená 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Číslovky 

 Skladba – holá a rozvitá veta, 

súvetie 

MATEMATIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Numerácia v obore do 1 000 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 

1 000 

 Násobenie a delenie 

 Jednoduché slovné úlohy 

Neprebraté tematické celky: 

 Zlomky 

 Desatinné čísla 

 Obsahy rovinných útvarov 

 Obvod a obsah kruhu 

 Geometrické telesá 

ANGLICKÝ JAZYK  

Prebraté tematické celky: 

 Opakovanie prebratého učiva 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Robin Hood 

 Klimatické zmeny 

 Priatelia  
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RUSKÝ JAZYK  

Prebraté tematické celky: 

 Opakovanie prebratého učiva 

 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Prídavné mená 

 Oblečenie 

 Zámená 

 Časovanie slovies 

DEJEPIS 

Prebraté tematické celky: 

 Moderný slovenský národ 

 Slovenské národné hnutie 

 Ľudovít Štúr 

 Revolučné Uhorsko 1848/1849 

a Slováci 

 Žiadosti slovenského národa 

 Od Memoranda k Matici slovenskej 

 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Druhá svetová vojna  

 Slovenské národné povstanie  

 Vstup USA do vojny  

 Povojnové obdobie a súčasnosť  

 Československo v rokoch 1945 – 

1968  

 Rok 1968, Alexander Dubček  

 Československo v rokoch 1968 – 

1989  

 Vznik Slovenskej republiky 

BIOLÓGIA 

Prebraté tematické celky: 

 Nervová sústava 

 Duševné zdravie 

 Rozmnožovanie a vývin jedinca 

 Jednotlivé obdobia života človeka 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Prenášače a pôvodcovia rozličných 

ochorení 

 Účinky rastlín na ľudský 

organizmus 

FYZIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Energia  

 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Odraz a lom svetla 

 Šošovky a okuliare 

 Vplyv slnečného svetla 

 Laboratórne práce 

CHÉMIA 

Prebraté tematické celky: 

 Hydroxidy 

 Soli  

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Názvoslovie kyselín a soli 

 Neutralizácia 

 Oxidačno-redukčné reakcie 

 Laboratórne práce 

GEOGRAFIA 

Prebraté tematické celky: 

 Oblasti a štáty Ameriky 

Neprebraté tematické celky: 

 Austrália 
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OBČIANSKA NÁUKA 

Prebraté tematické celky: 

 Charakteristika štátneho zriadenia SR 

 Kamarátstvo, priateľstvo, láska, manželstvo – problémy dospievania 

 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo formou opakovania prostredníctvom distribúcie pracovných 

listov, v niektorých prípadoch, kde bol dostupný internet, prostredníctvom on-line hodín cez 

ZOOM, bezkriedy.sk. 

Metódy: rozhovor, pochvala, povzbudenie, vysvetľovanie, vzorové príklady, schémy, 

tabuľky, motivačná, fixačná, expozičná, prepis poznámok, odpovedanie na otázky, 

maľovanie, demonštračná, fixačná, projektová, bádateľská, klasifikačná – slovné hodnotenie, 

práca s textom, pojmové mapy, názorné obrázky, opis, rozprávanie, multisenzorického 

sprostredkovania, symbolizácie 

Ukážka z pracovných listov: 
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9. ročník 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Prebraté tematické celky: 

 Vybrané slová 

 Podstatné mená 

 Prídavné mená 

 Slovesá 

 Zámená 

 Číslovky  

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Spojky 

 Skladba 

 Opis  

MATEMATIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Percentá – výpočet 1%, celku, 

počtu percent 

 Násobenie a delenie čísel 

 Desatinné čísla 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Istina, úrok, úroková miera 

 Objem a povrch kocky a kvádra 

ANGLICKÝ JAZYK  

Prebraté tematické celky: 

 Opakovanie prebratého učiva 

 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Obchod a služby 

 Zamestnanie 

 Dopravné prostriedky 

 Zdvorilé otázky 

DEJEPIS 

Prebraté tematické celky: 

 Turecké nebezpečenstvo  

 Obdobie humanizmu a renesancie  

 Bitka pri Moháči  

 17. storočie – katolíci a nekatolíci  

 18. storočie – storočie rozumu 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Slovenské národné obrodenie  

 Postavenie Slovákov v Rakúsko-

Uhorsku  

 Novovek  

 Prvá svetová vojna  

 Vznik fašizmu  

 Druhá svetová vojna  

GEOGRAFIA 

Prebraté tematické celky: 

 VÚC Slovenska 

Neprebraté tematické celky: 

 Región, v ktorom žijem 

OBČIANSKA NÁUKA 

Prebraté tematické celky: 

 Slovenské hospodárstvo 

 Čo by mal občan vedieť 

BIOLÓGIA 

Prebraté tematické celky: 

 Dejiny zemskej kôry 

 Životné prostredie človeka 
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FYZIKA 

Prebraté tematické celky: 

 Energia v prírode a v technike 

 

 

 

 

Neprebraté tematické celky: 

 Spotreba a šetrenie energiou 

 Potrava ako zdroj energie 

 Zhotovenie modelu slnečného 

kolektora 

 Laboratórne práce 

CHÉMIA

Prebraté tematické celky: 

 Prírodné látky 

 Organické látky 

  

Neprebraté tematické celky: 

 Spracovanie ropy 

 Celulóza  

 Laboratórne práce 

 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo formou opakovania prostredníctvom distribúcie pracovných 

listov, v niektorých prípadoch, kde bol dostupný internet, prostredníctvom on-line hodín cez 

ZOOM, bezkriedy.sk. 

Metódy: rozhovor, pochvala, povzbudenie, vysvetľovanie, vzorové príklady, schémy, 

tabuľky, motivačná, fixačná, expozičná, prepis poznámok, odpovedanie na otázky, 

maľovanie, demonštračná, fixačná, projektová, bádateľská, klasifikačná – slovné hodnotenie, 

práca s textom, pojmové mapy, názorné obrázky, opis, rozprávanie, multisenzorického 

sprostredkovania, symbolizácie 

Ukážka z pracovných listov: 
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7. Návrhy k zlepšeniu práce 

Zvážiť možnosť prechodu internetovej komunikácie žiakov a učiteľov cez edupage, 

zabezpečenie školení pre učiteľov na zvýšenie technickej zdatnosti, školenie k slovnému 

hodnoteniu žiakov. Zadávať domáce úlohy pre žiakov absentujúcich na vyučovaní na portáli 

bezkriedy.sk a zabezpečiť promptné doučovanie absentujúcich žiakov, po návrate do školy, 

rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, zvýšiť u žiakov technické zručnosti nielen pri práci 

s počítačom a digitálnou technikou – prednostne na predmete informatická výchova,  venovať 

aj  časť hodín všetkých predmetov MZ vyučovaniu v počítačových učebniach - rozvíjať prácu 

s učebnicou a vyhľadávaniu doplňujúcich informácií k preberaným témam. Do budúcna by 

bolo možno potrebná spolupráca s komunitným centrom, aby umožnili žiakom, ktorí nemajú 

možnosť on-line vzdelávania,  prístup na počítač  v komunitnom centre. Neustále zlepšovanie 

digitálnych zručností pedagógov v rámci vzdelávania.  

8. Diskusia 

V tomto bode programu členovia MZ predniesli svoje pripomienky, postrehy a názory na 

vzdelávanie počas mimoriadneho spôsobu vyučovania. Jednoznačne sa všetci zhodli, že 

dištančné vzdelávanie bolo náročné, pretože niektorí žiaci nemali ani základné pomôcky 

k práci, vysvetľovanie niektorých postupov a odučenie niektorých tém bolo naozaj 

nezrealizovateľné v rámci osobitého vzdelávania. Učitelia veria, že nenastane druhá vlna 

ochorenia COVID-19 a v septembri nastúpime do školy, kde vyučovanie prebieha ľahšie. 

9. Záver 

Vedúca MZ ukončila zasadnutie a všetkým prítomným členom poďakovala za aktívnu účasť 

a trpezlivosť počas mimoriadneho obdobia. 

 

 

 

V Spišskom Štiavniku, dňa 24.06.2020  Zapísala: Mgr. Ing. Zuzana Maliňáková 
               vedúca MZ pre žiakov so ŠVVP 

 

 

 


