
ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

OBČIANSKA NÁUKA 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu na 2. stupni: Občianska náuka, 6. – 9. ročník 

Vzdelávacia oblasť. ISCED 2 Človek a spoločnosť 

 

 
1. VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU 

- Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese.  

- Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. 

 

2. CIELE PREDMETU 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k:  

- podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti 

- utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí 

- realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu 

- akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí 

- aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie 

- rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy  

- uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov  

- k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv 

- rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky  

 

3. ČASOVÁ DOTÁCIA 

5.ročník: 1 hodina/týždenne (podľa ŠVP) – 33 hodín ročne 

6.ročník: 1 hodina/týždenne (podľa ŠVP) – 33 hodín ročne 

7.ročník: 1 hodina/týždenne (podľa ŠVP) – 33 hodín ročne 

8.ročník: 1 hodina/týždenne (podľa ŠVP) – 33 hodín ročne 

 

 

4. PRIEREZOVÉ TÉMY 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačných schopností, Regionálna a tradičná ľudová kultúra, Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova; 

 

5. MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

Etická výchova, Geografia, Dejepis 

 

6. POUŽÍVANÉ UČEBNÉ MATERIÁLY:  
5.ročník:  Drozdíková, A., Ďurajková, D.: Občianska náuka pre 5. ročník základných škôl, Bratislava: SPN 2009. 

6.ročník: Drozdíková, A., Ďurajková, D.: Občianska náuka pre 6. ročník základných škôl, Bratislava: SPN 2009. 

7.ročník: bez učebnice, materiály si vyučujúci pripravuje z odborných publikácií a z internetových stránok; 

8.ročník: bez učebnice, materiály si vyučujúci pripravuje z odborných publikácií a z internetových stránok; 

 

 



7. Doplnkový učebný materiál:  Dohovor o právach dieťaťa, Zákon o rodine, www.zsstefanikalc.sk,  Učebnica Občianskej náuky pre 7. ročník, Ústava SR,  Dohovor o ochrane 
ľudských práv a slobôd,  Všeobecná deklarácia ľudských práva a slobôd, Deklarácia práv dieťaťa; Výchova k ľudským právam. Minority rights group Slovakia 1994.; 
Ritomský, M. a kol.: Mýty a predsudky. Ľudia proti rasizmu 1995.;  S každým dieťaťom sa ráta, Banská Bystrica:  MPC/Unicef  2003., www.unicef.sk, www.vop.gov.sk, 
www.amnesty.sk, www.nrsr.sk, www.government.gov.sk, www.concourt.sk, www.iuventa.sk, www.rasizmus.sk, Košč, M.: Základy psychológie. Bratislava: SPN 1996., 
Nakonečný, M.: Základy psychológie. Praha: Academia 1998.,   www.lucenec.sk, http://www.mojeslovensko.sk/novohrad-region, http://regiony.ou.sk/, 
www.youtube.com, www.bratislava.sk a iné webové stránky a publikácie; 

 

 

8. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PROSTRIEDKY: využívanie dataprojektoru, activboard tabule pri práci s internetom, powerpointovými prezentáciami; 

 
 

 

ŠkVP pre predmet OBN, 6. ročník 
Mesiac Ciele/Výkonový štandard 

 

Tematický 

celok 

Téma/Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy/Prierezové témy 

Stratégie 

vyučovanie 

Formy a 

metódy 

Výstup na hodnotenie 

 

M

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín/ 

ŠVP 

 

Pozná

mky 

IX. Žiak pozná obsahové zameranie OBN, je oboznámený 

s metódami, formami práce a požiadavkami na hodnotenie; 

 Úvodná hodina; ETV 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Rozhovor 

Diskusia 

  1  

 Žiak vie vysvetliť pojem rodiny,  poslanie, vzťahy a funkcie 

rodiny, typy rodín, vie opísať svoje miesto vo vlastnej rodine, 

žiak chápe význam rodiny v živote človeka; 
 

 

 

MOJA 

RODINA 

Moja rodina: 

Poslanie a funkcia rodiny 

Vzťahy v rodine, 
fungovanie rodiny,; Typy 

rodín; 

Prečo mám rád svoju 

rodinu; 

ETV 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 
Samostatná 

práca 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika rodiny, 

funkcií rodiny, vzťahov 

v rodine;  Charakteristika 
typov rodín; zdôvodnenie, 

prečo mám rád svoju rodinu 

– ústne i písomné (1. téma 

pre projekt Moja rodina) 

 

 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

 

Prezentácia žiackej 

práce  

 

Sebahodnotenie 

2  

X. Žiak pozná pravidlá v rodine, vie ich objasniť a príklade 

svojej rodiny, vie zdôvodniť, prečo sú pravidlá dôležité, aké 
problémy vznikajú pri nedodržiavaní pravidiel,   vie rozlíšiť 

pozitíva a negatíva v rodinných vzťahoch, vie vysvetliť práva 

a povinnosti v rodine; Chápe zmysel pozícií jednotlivých 

členov rodiny pre fungovanie rodiny; Žiak chápe spätosť 

práva a povinnosti, vie ochraňovať svoje práve a plní si svoje 

povinnosti; 

 

 

 Pravidlá v rodine, práva 

a povinnosti členov rodiny 
– roly v rodine; 

Miniprojekt: Piktogram 

o ľudských právach; 

 

ETV 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj; 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu; 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností; 

Rozhovor 

Diskusia 
Výklad 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika pravidiel 

v rodine, roly jednotlivých 
členov a ich významu, práva 

a povinnosti členov v rodine; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 
žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak vie charakterizovať a uviesť delenie, príklady 
historických prameňov, na základe ktorých poznávame 

históriu rodiny, analyzuje históriu a vzťahy svojej rodiny, 

získa úctu a hrdosť  na rodinu, pochopí spätosť prítomnosti 

s minulosťou a navrhne svoj rodostrom;  vie rozlíšiť, v čom sú 

rodiny podobné a v čom rozdielne;  

 

 

 História mojej rodiny, 
zvyky a tradície,  

Rodostrom 

Projekt o mojej rodine –

rodokmeň; 

ETV 
DEJ 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu; 

Rozhovor 
Diskusia 

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika a delenie 
prameňov, príklady, príklady 

z vlastnej rodiny, 

zdôvodnenie významu 

spätosti minulosti 

a prítomnosti; 

 

Pracovná aktivita žiaka 
 

 

Písomné spracovenie 2. témy 

pre projekt Moja rodina: 

Rodostrom 

Ústne skúšanie 
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak vie vysvetliť význam komunikácie v rodine pri riešení 

bežných rodinných situácií a problémov, pri vyjadrovaní 

 Komunikácia v rodine; 

Verbálna a neverbálna, 

ETV 

Osobnostný a sociálny 

Rozhovor 

Diskusia 

Charakteristika pojmu 

komunikácia, verbálna, 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

1  

http://www.zsstefanikalc.sk/
http://www.unicef.sk/
http://www.vop.gov.sk/
http://www.amnesty.sk/
http://www.nrsr.sk/
http://www.government.gov.sk/
http://www.concourt.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.rasizmus.sk/
http://www.lucenec.sk/
http://www.mojeslovensko.sk/novohrad-region
http://regiony.ou.sk/
http://www.youtube.com/
http://www.bratislava.sk/


pocitov, názorov, prejavuje úctu k názorom rodičov; žiak vie 

charakterizovať verbálnu, neverbálnu, osobnú, neosobnú 

komunikáciu, výhody a nedostatky;  Žiak vie opísať zásady 

správnej komunikácie; začne uplatňovať komunikačné 

techniky; Prejavuje úctu k názorom svojich rodičov; 

 
 

osobná a neosobná, 

jednosmerná 

a obojstranná; 

Základné komunikačné 

techniky; 

rozvoj; 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu; 

Výklad 

Práca s 

učebnicou 

neverbálna , jednosmerná 

a obojstranná, osobná 

a neosobná, vysvelenie 

významu komunikácie, 

zásady; 

 
Pracovná aktivita žiaka 

 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

 Žiak chápe, že v živote rodiny prichádza ku krízam, vie 

zdôvodniť pojem krízy, menovať príčiny, formy krízy, príčiny 

kríz, navrhovať riešenia, opísať fázy prežívania kríz, vie 

prejaviť cit spolupatričnosti; žiak vie vybrať konkrétny údaj 

zo štatistickej tabuľky, vie zhodnotiť vývoj štatistického javu; 

žiak rozvíja empatiu, vyjadruje svoje pocity, vie navrhnúť 
riešenia; žiak chápe potrebu preberať rolu neprítomného člena 

rodiny; žiak prejavuje city; 

 

 

 Krízy v rodine; 

Dôvody vedúce ku 

krízam;  

Neúplna rodina; 

ETV 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu; 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika krízy, formy, 

fázy prežívania, konkrétne 

príklady kríz; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
Sebahodnotenie 

1  

XI. Žiak vie menovať záťažové situácie vo všeobecnosti ako aj vo 

svojom živote, uvedomuje si možnosti riešenia, odbúravania 

týchto situácií, žiak vie vyjednávať, aktívne počúvať, prijímať 

rozhodnutia, robiť kompromisy; 

 
 

 Problémy, záťažové 

situácie v rodinnom živote 

– typológia, spôsoby 

riešenia; 

ETV 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu; 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika záťažovej 

situácie, príklady záťažových 

situácií, formy riešenia; 

 

Pracovná aktivita žiaka 
 

Písomné skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak vie vysvetliť výrazy zdravý duševný, telesný vývin, aký 

je človek duševne a telesne zdravý, vie charakterizovať 

vplyvy, vie navrhnúť spôsoby zdravého životného štýlu; vie 

opísať, prečo vzniká stres, prevenciu stresu, charakterizovať, 

ako si zachovať telesné zdravie a hovoriť, čo on robí 

v krízových situáciách, kde hľadá pomoc; žiak odolá módnym 

trendom v životospráve, zdravo sa stravuje; 
Žiak vie rozlíšiť vhodné a nevhodné formy trávenia voľného 

času, vie vysvetliť, prečo je dôležité spoločné trávenie 

voľného času pre rozvoj jeho osobnosti; žiak sa nauči 

prispôsobovať potrebám členov rodiny, formuje pocit 

spolupatričnosti; 

 žiak vie priradiť informáciu k obrázku, vie čítať konkrétne 

informácie zo štatistických tabuliek, porovnávať údaje+ 

 
 

 Zdravý spôsob života 

v rodine; 

Životné štýly, stres, 

relaxačné techniky 

Spôsoby trávenia voľného 

času, spoločné 

a individuálne 
voľnočasové aktivity; 

Voľný čas v mojej rodine; 

ETV 

Ochrana života a zdravia 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností; 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika pojmov 

zdravý spôsob života, 

charakteristika pojmov 

duševný a telesný, príklady; 

žiak analyzuje a opisuje 

spôsob života vo vlastnej 

rodiny; 
 

Pracovná aktivita žiaka 

 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak vie charakterizovať pojem hodnoty, hodnotového 

systému, zmeny hodnotového systému, vie vybrať 

najdôležitejšie hodnoty pre /svoju/ rodinu; 

 

 

 Hodnoty v rodine; ETV 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu; 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností; 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika pojmu 

hodnota, hodnotový 

systém/rebríček, aké hodnoty 

sú dôležité pre život 

v rodine; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

 
Písomné spracovanie 3. 

Témy pre projekt Moja 

rodina: Hodnotový rebríček 

v mojej rodine; 

Ústne skúšanie 

 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

XII. Žiak vie charakterizovať pojem užšia a širšia rodina, jej vplyv  

na stabilitu rodiny a vplyv rodiny na fungovanie spoločnosti 

(nefunkčné vzťahy),  žiak vie vymenovať členov svojej  

 užšej a širšej rodiny žiak chápe význam a nenahraditeľnosť 

rodiny vo výchove, ako aj význam susedských a priateľských 
vzťahov rozvoji spoločenských vzťahov a vo vzájomnom 

obohacovaní sa; žiak vie túto formu obohacovania sa opísať -  
na príkladoch uvedie ako fungujú vzťahy v širšej rodine, susedské 

 Naši príbuzní, susedia, 

priatelia; 

ETV 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu; 
Tvorba projektu 

a prezentačných schopností; 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika pojmov užšia 

a širšia rodina, nefunkčné 

vzťahy, príklad, zdôvodnenie 

významu rodiny, susedských 

a priateľských vzťahov; 
 

Pracovná aktivita žiaka 

 

Ústne skúšanie 

 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  



vzťahy , vie určiť čím sa vzájomne obohacujú a ako si pomáhajú  

 

 

 

 Žiak opíše výhody, nedostatky viacgeneračnej rodiny, žiak vie 

zdôvodniť potrebu vzájomnej starostlivosti rodičov, detí, 

starých rodičov, význam starých rodičov vo výchove detí; 

V každodennom živote chápe a pomáha starým rodičom; 

 

Upevňovanie vedomostí; 

 Život vo viacgeneračných 

rodinách, problémy vo 

viacgeneračných rodinách;  

Opakovanie témy 

o rodine; 

ETV 

DEJ  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu; 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

Práca s 

učebnicou 

Písomná práca zahrňujúca 

preberané témy 

 

Pracovná aktivita žiaka 

 

Písomné skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak vie vymenovať dokumenty, ktoré riešia práva dieťaťa 
a postavenie rodiny v spoločnosti,  pracuje so zákonom 

o rodine; vie menovať základné práva dieťaťa, povinnosti 

dieťaťa, chápe význam pravidiel; analýza príčin porušovania 

práv dieťaťa, príčiny žiadostí o azyl; žiak vie charakterizovať, 

v čom spočíva úloha humanitárnej organizácie UNICEF, 

v čom spočíva adopcia na diaľku; 

Osobne sa angažuje proti porušeniu práv 

 

 Dokumenty o právach 
dieťaťa (Dohovor 

o právach dieťaťa), zákon 

o rodine; 

GEG 
DEJ 

ETV 

Ochrana života a zdravia; 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

 

 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika práv, význam 
dodržiavania práv, príklady 

práv, dokumenty o právach, 

organizácie, ktoré ochraňujú 

ľudské práva; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

 

Ústne skúšanie 
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

I. Žiak píše list kamarátovi o svojej rodine (analýza vzťahov, 
práv, hodnôt, funkcií a poslania); 

Vytvorenie plagátu o svojej rodine (rodokmeň, list o rodine, 

fotografie – práca na estetickej stránke plagátu); 

 

 

 Práca na projekte: Moja 
rodina; 

 

ETV 
SJL 

VYV 

 Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu; 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností; 

Rozhovor 
Diskusia 

Samostatná 

práca 

Práca s 

učebnicou 

Písomné spracovanie 4. 
Témy pre projekt Moja 

rodina: List kamarátovi 

o svojej rodine (trávenie 

voľného času, povinnosti, 

sviatky...); 

 

Pracovná aktivita žiaka 

 

Ústne skúšanie – 
prezentácia 

projektov´ 

 

Sebahodnotenie 

3  

II. Žiak  rozvíja svoje prezentačné schopnosti; 
 

 

 Prezentácia projektov; Tvorba projektu 
a prezentačných schopností; 

Rozhovor 
Diskusia 

Plagát o svojej rodine; 
 

Ústne skúšanie – 
prezentácia 

projektov 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak vie vysvetliť pojem trieda, chápe  význam triedy ako 

sociálnej skupiny, jej poslania, pravidiel, zloženia, pozície 

jednotlivých žiakov a príčiny pozícií, ako možnosť 

participovať na jej živote; vie vysvetliť, čo je socializácia, jej 

význam pre život človeka, objasní podstatu problémov vo 
vzťahu; 

 

 

MOJA ŠKOLA Trieda ako spoločenská 

skupina;  

Princípy fungovania 

triedneho kolektívu  

Postavenie jednotlivcov v 
skupine a ich vzťahy  

Sociálne roly  

Socializácia  

 

ETV  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností; 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika triedy, jej 

významu, poslania, význam 

pravidiel v triede, 

charakteristika socializácie 

a jej významu; pozícia 
žiakov v triede, význam 

participácie na živote 

a rozvoji triedy; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Sebahodnotenie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

1   

 Žiak vie vysvetliť príčiny pozícií niektorých žiakov v skupine, 

ich poslanie, vlastnosti; žiak chápe význam pojmu osobnosti 

v užšom aj širšom chápaní a vie ho vysvetliť ako aj pozitívne 

a negatívne osobnosti triedy; Objasní význam pozitívnych 
vzorov pre život triedy, odhalí manipulácia zo strany 

spolužiaka, uvedie príklad súťaživosti v pozitívnom 

a negatívnom zmysle; 

 

 

 Vodcovia a osobnosti 

školskej triedy - 

charakteristika; 

Osobnosť – pozitívna – 
negatívna; 

Súperenie, súťaživosť; 

ETV 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Tvorba projektu 
a prezentačných schopností; 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

Práca s 
učebnicou 

Charakteristika pojmu 

pozícia, typy pozícií, 

vlastnosti, charakteristika 

pojmu osobnosť, vlastnosti 
osobnosti (vodca) triedy, 

charakteristika ostatných 

typov osobností triedy; 

Charakteristika súťaživosti, 

súperenia, ich význam; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

III. 

 
 

Žiak vie charakterizovať, v čom spočíva kolektivizmus 

v triede, na čom je založený individualizmus, pozná a riadi sa 
pravidlami spolupráce pri činnosti triedneho kolektívu, pozná 

význam kompromisu pri riešení triednických otázok, je 

ochotný robiť kompromisy; pozná základné pravidlá riešenia 

kompromisov a riadi sa nimi v živote; 

 

 Kolektivizmus, spolupráca 

v školskej triede, riešenie 
problémov, kompromis; 

ETV 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj; 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností 

Rozhovor 

Diskusia 
Výklad 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika pojmu 

kolektivizmus, jeho podstata, 
pojem kompromis, význam 

uzatvárania  kompromisu pri 

riešení problémov a otázok 

bežného života triedy; 

 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 
žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  



 Pracovná aktivita žiaka  

 Žiak chápe pojmom rovnosť, rovnakosť a chápe, že svet, 

ľudia sú rôznorodí a rovnosť neznamená rovnakosť;  žiak 

chápe pojmu predsudok, príčine predsudkov, ako sa 

predsudky prejavujú v bežnom živote, čo zapríčiňujú, žiak sa 

poznáva a učí sa chápať rôznym skupinám obyvateľstva, a 

teda tolerancii „inakosti“ (pôvodu, národnosti, pohlavia, 
postihnutia a iných odlišností); 

Žiak pozná svoje pozitíva a negatíva, vie určiť pozitíva 

a negatíva spolužiakov bez urážania; 

 

 Rovnosť, rovnakosť 

a rozličnosť v školských 

triedach, predsudok, 

sebapoznanie, 

sebahodnotenie, poznanie 

a hodnotenie druhých; 

ETV 

GEG 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Multikultúrna výchova; 

Tvorba projektu 
a prezentačných schopností; 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika a význam 

pojmov rovnakosť, 

rozdielnosť ľúdí, pojem 

predsudok, príklady 

predsudkov, príčiny, typy 

predsudkov a možnosti 
odbúravania predsudkov; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
Sebahodnotenie 

1  

 Žiak chápe významu komunikácie v triede, formám verbálnej, 

neverbálnej komunikácie, pravidlám komunikácie, vie 

menovať nedostatky v komunikácii a z nich vyplývajúcim 

problémom, konfliktom; 

Rozozná odlišnosti jednotlivcov v procese vytvárania 
sociálnych vzťahov , je ochotný pomôcť spolužiakom s 

problémami pri nadväzovaní sociálnych vzťahov; 

 

 Komunikácia v školskej 

triede, vzájomné 

pôsobenie členov 

kolektívu, družní kolektív, 

žiaci s problémami 
v nadväzovaní sociálnych 

vzťahov; 

ETV 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika pojmu 

komunikácia, verbálna 

a neverbálna, pravidlá, 

nedostatky v komunikácii, 

význam komunikácie 
v školskej triede; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak chápe významu triednej samosprávy pre činnosť triedy, 

možnosť ovplyvňovať dianie v triede, žiak vie opísať 

vlastnosti predsedu triednej samosprávy, vie eliminovať 

nepodstatné hodnoty, učí sa pocitu spolupatričnosti 

a zodpovednosti, chápe významu práv a povinností ako 

predpokladu pre chápanie demokracie a vlastnostiam, ktoré si 
prenáša aj do budúceho života; 

Žiak sa aktívne zúčastní na tvorbe práv a povinností triedy, 

využije možnosť ovplyvniť život vo svojej triede a nesie 

zodpovednosť za seba a iných; 

 Triedna samospráva – 

práva a povinnosti žiakov; 

Žiacka samospráva na 

základnej škole; 

ETV 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika pojmu 

triedna samospráva, jej 

význam, úlohy, zloženie, 

vlastnosti predsedu 

a ostatných členov triednej 

samosprávy; 
 

Pracovná aktivita žiaka 

 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
Sebahodnotenie 

 

1  

IV. Žiak chápe významu triednej samosprávy pre činnosť triedy, 

možnosť ovplyvňovať dianie v triede, žiak vie opísať 

vlastnosti predsedu triednej samosprávy, vie eliminovať 

nepodstatné hodnoty, učí sa pocitu spolupatričnosti 

a zodpovednosti, chápe významu práv a povinností ako 
predpokladu pre chápanie demokracie  a  vlastnostiam, ktoré 

si prenáša aj do budúceho života; 

Žiak pozná práva a povinnosti na svojej škole, vie kto ho 

zastupuje a obhajuje v školskom parlamente; 

 Triedna samospráva – 

práva a povinnosti žiakov; 

Žiacka samospráva na 

základnej škole; 

ETV 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika pojmu 

triedna samospráva, jej 

význam, zloženie, úlohy, 

vlastnosti predsedu 

a ostatných členov triednej 
samosprávy; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

 

1  

 Žiak chápe význam zapájania sa do mimoškolských aktivít, 

vie ktoré inštitúcie umožňujú mimoškolskú činnosť, vie 

vysvetliť, čo znamená vzdelávací poukaz; 

Žiak sa zapája do mimoškolských a mimovyučovacích aktivít, 
pozná záujmové útvary a začlení sa do nich; 

 

 Mimovyučovacia 

a mimoškolská činnosť na 

základných školách; 

Aktívne využívanie 
voľného času  

ETV 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Tvorba projektu 
a prezentačných schopností 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca s 
učebnicou 

Charakteristika pojmu 

mimoškolská 

a mimovyučovacia činnosť, 

konkrétne príklady možnosti 
rozvíjania svojich záujmov 

a schopností; vysvetlenie 

podstaty vzdelávacích 

poukazov;  Príklady 

osobného využívania 

mimoškolskej 

a mimovyučovacej činnosti; 

 
Pracovná aktivita žiaka 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Upevňovanie osvojených vedomostí; 

Žiak pozná históriu, osobnosti školy, jej symboliku, aktivity 

a úspechy súčasných žiakov, pozná bývalých a súčasných 

pedagógov; rozvíja hrdosť a spolupatričnosť na svoju školu; 

Žiak pozná zdroje informácií o histórii a súčasnosti školy 

(webová stránka, kronika, zborníky) 

 Opakovanie 

Naša škola (história, 

osobnosti, symbolika, 

žiaci, učitelia, ich práca 

a úspechy); 

DEJ 

INF 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Mediálna výchova 

Rozhovor 

Diskusia  

Samostatná 

práca 

Práca 

s učebnicou, 

internetom 

História našej školy, jej 

osobnosti, symbolika, 

aktivity a úspechy žiakov 

a učiteľov;  

 

Pracovná aktivita žiaka 

 

Písomné skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

V. Žiak vie charakterizovať základné typy osobnosti učiteľa, vie 

uviesť základné požiadavky na učiteľa, hovorí svoju 
predstavu o učiteľovi, vie uviesť svojho obľúbeného učiteľa 

 Môj pán učiteľ, moja pani 

učiteľka; 
 

ETV 

INF  
SJL 

Rozhovor 

Diskusia 
Výklad 

Charakteristika osobnosti, 

typy osobnosti, môj 
obľúbený učiteľ, 

Ústne hodnotenie 

Pracovná aktivita 
žiaka (vyjadrená 

1  



a svoju voľbu zdôvodniť (vlastnosti, prístup k žiakom, typ 

hodín a pod.); žiak sa učí vyjadrovať svoj názor a kladne 

hodnotiť, uvádzať argumenty, bez urážania; Žiak napíše 

krátky text, v ktorom zhrnie svoj názor na školu, jej význam 

pre neho, opíše svojho obľúbeného učiteľa; 

 Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Mediálna výchova; 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností; 

 

Práca vo 

dvojiciach 

 

Práca s 

učebnicou  

zdôvodnenie; 

 

Text: Môj obľúbený učiteľ; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

 Žiak chápe význam školy pre jeho budúcnosť (voľba školy 
a povolania podľa schopností a vlastností); 

Žiak chápe význam celoživotného vzdelávania pre získanie 

zamestnania, udržanie sa v konkurencii, zlepšenie finančnej 

situácie, osobnostný rast; vie určiť aké sú formy 

celoživotného vzdelávania; žiak v problémovej úlohe 

analyzuje, aké vedomosti, schopnosti, vzdelanie je potrebné 

na uplatnenie sa na trhu v Európe; 
Žiak vie vysvetliť pojmy povolanie, zamestnanie, vie uviesť, 

čím by chcel byť a zdôvodní svoje tvrdenie; 

 Povolania, zamestnania 
a ich zmeny v školskom 

veku; Vzdelanie ako 

hodnota; 

Celoživotné vzdelávanie; 

Čím by som chcel byť? 

 

 
Práca na projekte (texte) 

Moja škola/Moja rodina; 

ETV 
Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Multikultúrna výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností; 

Mediálna výchova; 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

 

Práca vo 

dvojiciach 

Práca s 

učebnicou 

Charakteristika pojmu 
vzdelávanie, celoživotné 

vzdelávanie, jeho význam, 

formy; žiak vie uviesť, čím 

by chcel byť a zdôvodniť 

svoje tvrdenie; 

charakteristika pojmov 

povolanie, zamestnanie; 
Pracovná aktivita žiaka 

 

Ústne skúšanie 
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak pozná školsky systém v SR, vie uviesť, koľkoročná je 

povinná školská dochádzka, vie vymenovať školské 

zariadenia, vie vysvetliť pojmy primárne, sekundárne 

vzdelávanie, pojem bilingválne školy, vie uviesť, ako školský 

systém pamätá na postihnuté deti, vie uviesť, ako to funguje 

na našej škole; na základe analýzy štatistického údaju vie 

riešiť problémovú úlohu;  žiak vie porovnať školy v SR 
a v zahraničí, vie opísať, v čom spočíva reforma školstva 

a argumentovať, prečo je reforma vôbec dôležitá; Žiak rozvíja 

porozumenie čítanému textu, na základe textu odpovedá na 

otázky, porovnáva, hľadá odlišnosti, argumentuje, vyjadruje 

svoj názor, rozvíja kritické myslenie; vie uviesť podobnosti 

a rozdiely v živote žiakov u nás a v iných krajinách 

 

Žiak spracováva informácie a naučené poznatky aplikuje do 
svojho projektu (textu); Žiak chápe cieľ zadanej úlohy, 

uvedomuje si a rozvíja zodpovednosť za výsledok svojej 

práce;  Žiak účinne pracuje vo dvojiciach; 

 Školský systém v SR, typy 

škôl u nás; 

Školské systémy 

v Európe; Porovnanie 

školského života žiaka 

v meste a na vidieku, na 

Slovensku a v zahraničí; 
 

Práca na texte Moja 

škola/Moja rodina; 

ETV 

GEG  

VYV 

Multikultúrna výchova; 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností; 

Mediálna výchova; 
Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

 

Práca vo 

dvojiciach 

Práca s 
učebnicou 

Opis školského systému SR 

 

 

Práca na projekte Moja 

škola/Moja trieda: voľba 

témy; 

 
Pracovná aktivita žiaka 

 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak rozvíja tvorivosť, fantáziu, prejaví zmysel pre realitu, 

obháji svoj názor; 

Žiak spracováva informácie a naučené poznatky aplikuje do 

svojho projektu (textu); Žiak chápe cieľ zadanej úlohy, 

uvedomuje si a rozvíja zodpovednosť za výsledok svojej 

práce; Pri svojej práci využíva IKT; 

 Škola budúcnosti 

Práca na texte Moja 

škola/Moja rodina; 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností; 

Mediálna výchova; 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Práca vo 

dvojiciach 

Práca na projekte Moja 

škola/Moja trieda: písanie 
textu 

 

Pracovná aktivita žiaka 

 

Ústne hodnotenie 

 
Sebahodnotenie 

 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

1  

VI. Žiak spracováva informácie a naučené poznatky aplikuje do 

svojho projektu (textu); Žiak chápe cieľ zadanej úlohy, 
uvedomuje si a rozvíja zodpovednosť za výsledok svojej 

práce; Pri svojej práci využíva IKT; 

 

 Práca na texte Moja 

škola/Moja rodina; 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností; 
Mediálna výchova; 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Práca vo 
dvojiciach 

Práca na projekte Moja 
škola/Moja trieda: 

Prezentácia textu 

(spracovaného vo forme MS 

WORD alebo PowerPoint) 

 
Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 
 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak  rozvíja svoje prezentačné schopnosti; 

Upevňovanie vedomostí z tematického celku, žiak vie 

zhodnotiť pozitíva a negatíva, svoj pokrok na hodine OBN; 

 

 

 Prezentácia projektu: Moja 

škola a ja; 

Opakovanie 

a upevňovanie učiva; 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností; 

Mediálna výchova; 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj; 

Rozhovor 

Prezentácia 

projektov 

Práca na projekte Moja 

škola/Moja trieda: 

Prezentácia textu 

(spracovaného vo forme MS 
WORD alebo PowerPoint) 

Ústne hodnotenie – 

prezentácia 

projektu 

 

Sebahodnotenie 

2  

 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA 



Zásady hodnotenia na hodinách občianskej náuky 

1.Hodnotenie žiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.   

2. Pri hodnotení učiteľ rešpektuje dôstojnosť žiakovej osobnosti - poukázať na nedostatky ale súčasne kladne ohodnotiť správnosť v prejave. 

3. Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ. 

4. Učiteľ hodnotí podľa kritérií, s ktorými zoznámi žiakov na začiatku školského roku. 

5. Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 

6. Žiak bude aspoň raz v školskom roku ústne preskúšaný, písomné práce sú povinné, ak žiak nemohol písomnú prácu napísať, po dohode s vyučujúcim si ju napíše v náhradnom 

termíne, vypracovanie projektu je povinnou súčasťou známky a do celkového hodnotenia sa započítava aj aktivita žiakov ako vyjadrenie prístupu a záujmu pre predmet a preberané 

témy; 

7.  Konečná známka bude zohľadňovať: ústne odpovede, písomné odpovede, aktivitu žiakov, projekt 

NA HODINÁCH OBN V 5. ROČNÍKU SA DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
Povinné sú:  

a. ústne odpovede (na zistenie úrovne osvojených vedomostí); 

b. písomné práce (na zistenie úrovne osvojených vedomostí); 

c. aktivita žiakov na vyučovacej hodine; 

d. projekt: v 1. polroku : Moja rodina, v 2. polroku: Moja škola/Moja trieda (praktické overenie nadobudnutých vedomostí); 
 

 

 

 

ŠkVP pre predmet OBN, 6. ročník 
Mesiac 

 
Výkonový štandard 

 

Tematický 

celok 

Téma/Obsahový 

štandard 

Medzipredme

tové 

vzťahy/priere

zové tematiky 

Metódy 

a formy 

vyučovania 

Výstup na 

hodnotenie 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. Žiak pozná obsahové zameranie OBN, je oboznámený s metódami, 

formami práce a požiadavkami na hodnotenie; 

OBEC, 

REGIÓN, 

VLASŤ, 

EURÓPSKA 

ÚNIA 

Slová na úvod Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Rozhovor 

Diskusia 

Výklad 

Pracovná aktivita žiaka Ústne hodnotenie 1  

 Žiak vie vysvetliť pojem obec, analyzuje, kde ľudia žijú, prečo 

opúšťajú svoje rodisko a prečo sa vracajú, vie vysvetliť, čo preňho 

znamená hrdosť na svoju obec, v ktorých situáciách si človek tento 
vzťah najmä uvedomuje; 

Žiak buduje pocit hrdosti ku svojej obci poznaním pamiatok, 

prírodných krás, všímaním si života a podmienok; 

 

 

 Obec, v ktorej 

žijem 

Rodina 
Slovákovcov žije 

v Bratislave 

v Dúbravke 

Na čo som hrdý 

vo svojej obci 

GEG, ETV 

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 
Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmu 

obec, dôvody opúšťania 

svojho bydliska; 
 

Žiacka práca -: 1. téma, 

ktorá je súčasťou 

projektu o svojej obci – 

Prečo mám rád svoju 

obec; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 
žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Prezentácia žiackej 

práce 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak pozná svoje hlavné mesto, vie povedať zaujímavosti 
z minulosti, pozná dôležité pamätihodnosti, kultúrne udalosti 

súčasnosti i niektoré historické udalosti, prírodné krásy okolia mesta 

Bratislava.  

 Bratislava – 
hlavné mesto 

a.Ako žili ľudia 

v Bratislave  

DEJ, INF  
Mediálna 

výchova - 

Kompetencie 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 

Uviesť hlavné mesto, 
zaujímavosti z histórie, 

pamiatky, inštitúcie, 

kultúrne udalosti 

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

1  



Žiak pracuje IKT –, vie nájsť informáciu na internete;  

 

 

v minulosti a ako 

žijú dnes 

b.Jakub je hrdý na 

pamiatky a krásy 

Bratislavy a jej 

okolia 

v oblasti IKT 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností; 

 

s učebnicou, 

internetom 

Samostatná 

práca 

 

Pracovná aktivita žiaka 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

 

X. Žiak si uvedomuje význam minulosti pre súčasnosť i budúcnosť obcí 
ako dôležitú skúsenosť, učiteľku pre ďalšie generácie; 

Žiak vie vysvetliť význam symbolov obce analyzuje symboly obce, 

historické pramene (kroniku obce) a uvedomuje si, že z nich možno 

vyčítať historické udalosti – cenné informácie pre budúce generácie 

– poznanie minulosti obce a jej prepojenie so súčasnosťou; 

Žiak získava informácie priamo v teréne prostredníctvom kroník, 

publikácií obcí a pozná históriu obce, v ktorej žije; 
 

 

 Minulosť 
a súčasnosť obce 

Kronika, erb, 

vlajka mojej obce 

DEJ, GEG, 
VYV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností; 
 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charkteristika symbolov 
obce: erb, vlajka, čo 

znázorňujú, opis 

a význam erbu svojej 

obce, historické 

prameňe, uviesť, 

charakteristika 

 
Žiacka práca: 2. téma, 

ktorá je súčasťou 

projektu o svojej obci- 

Erb mojej obce; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Prezentácia žiackej 
práce  

 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak pozná najdôležitejšie osobnosti obce z histórie i súčasnosti, ich 

prínos; Žiak si uvedomuje a rozvíja pocit hrdosti na svoju obec; 

Žiak získava informácie priamo v teréne prostredníctvom kroník, 
publikácií obcí; 

Žiak si uvedomuje význam pozitívnych vzorov z minulosti 

a súčasnosti pre svoj život; 

 

 

 

 Významné 

osobnosti obce 

ETV  

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj; 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností; 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 
Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmu 

osobnosť, oblasti 

pôsobenia, vlastnosti 
osobnosti; Osobnosť 

mojej obce, meno 

a význam 

 

Žiacka práca: 3. téma, 

ktorá je súčasťou 

projektu o svojej obci- 

Významná osobnosť 
mojej obce; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 
žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

 

1  

 Žiak si uvedomuje, že každá obec je niečím zaujímavá, že osud obcí 

závisí od ich obyvateľov; žiak si uvedomuje, že mnohé obce sa 

stávajú vyhľadávaným turistickým centrom, analyzujú, čo je 

potrebné, aby sa obec stala vyhľadávaným turistickým centrom, 

vedia vymenovať turistické centrá Slovenská a regiónu Novohrad; 

Žiak pozná pamiatky a prírodné krásy svojej obce a buduje si pocit 
hrdosti a zodpovednosti k svojej obci; 

 Historické 

pamiatky, krásy 

prírody v obci 

GEG, DEJ 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Tvorba projektu 

a prezentačných 
schopností; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Uviesť konkrétne 

príklady historických 

pamiatok a krás v mojej 

obci, v meste Lučenec 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

1  

XI. Žiak si uvedomuje, že kvalita života v obci závisí od občanov, ktorí 

v nich žijú, ktorí sa podieľajú na budovaní obce, upozorňovaní na 

problémy súvisiace so životom;  

Žiak si uvedomuje, že človek je spoločenská bytosť a potrebuje sa 

stretávať s ľuďmi na kultúrnych a spoločenských podujatiach; 

aktívne sa s členmi svojej rodiny zapája do organizovania akcií 

v obci a zapája sa do nich; 
Žiak si uvedomuje, že občan sa pri problémoch môže obrátiť na 

príslušný úrad; 

Žiak získava informácie o svojej obci a zisťuje podujatia kultúrneho, 

spoločenského a verejného života v nej, vie vysvetliť tieto pojmy; 

 

 

 Kultúrny, 

spoločenský 

a verejný život v 

obci 

ETV  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností; 
 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Uviesť príklady na 

kultúrny, spoločenský, 

verejný život vo 

všeobecnosti, v mojej 

obci, v meste Lučenec; 

dôvod, prečo je dôležité 

angažovanie sa, uviesť, 
kam sa obrátiť 

s problémom, 

sťažnosťou; 

 

Žiacka práca: 4. téma, 

ktorá je súčasťou 

projektu o svojej obci- 
Aké spoločenské, 

kultúrne a verejné akcie 

sa konajú v mojej obci; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
Prezentácia žiackej 

práce  

 

Sebahodnotenie 

1  



 Žiak pozná orgány obce, ich  úlohu, pozná spôsob voľby, vie 

vysvetliť pojem komunálne voľby, uvedomuje si možnosť 

kandidovať do týchto orgánov, spôsob voľby, rozvíja pocit 

zodpovednosti za veci verejné a dôležitosť vyjadrovať svoj názor vo 

voľbách; Pozná úlohy obecnej samosprávy; 

Žiak pozná meno starostu/primátora v obci, v ktorej žije; 
Žiak si vyskúša simulované voľby starostu/primátora v triede 

(vrátane predvolebného príhovoru, vytvorenia volebnej komisie, 

tajnej voľby, sčitovania hlasov, vyhlasovania výsledkov) 

 

 Obecná 

samospráva 

Budúcnosť obce, 

v ktorej žijem 

Ako volíme 

starostu/primátora 
a obecné 

zastupiteľstvo 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačných 
schopností; 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Uviesť orgány obecnej 

samosprávy, najvyšších 

predstaviteľov a názov 

úradu; úlohy obecnej 

samosprávy, uviesť 

meno starostu obce 
 

Žiacka práca: práce 5. 

téma, ktorá je súčasťou 

projektu o svojej obci- 

Kto je starostom mojej 

obci a čo je úlohou 

obecnej samosprávy 
 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Prezentácia žiackej  

 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak pozná územné rozdelenie na župy a regióny cestovného ruchu; 

žiak si uvedomuje, že pre každý región sú typické isté zvláštnosti, 

špecifiká v tradíciách a kultúrnom živote, ktoré sú základom 

regionálneho povedomia  a pocitu hrdosti ich obyvateľov; 

Žiak pozná kultúru, tradície, obce a jej pamätihodnosti patriace do 

regiónu Novohrad, žiak pozná históriu a súčasnosť svojej obce; 

Žiak si uvedomuje, že EÚ sa snaží podporovať rozvoj regiónov; 
 

 

 Región, v ktorom 

žijem 

Rozvoj regiónov, 

zaostalé regióny 

GEG, DEJ, INF 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Mediálna 

výchova; 

Tvorba projektu 
a prezentačných 

schopností; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou, 

internetom, 

pracovným 
listom, PPP 

Samostatná 

práca 

Charakteristika regiónu, 

znaky, zaostalé regióny, 

podpora regiónov EÚ, 

informácie o regióne 

Novohrad (tradície, 

pamiatky, prírodné 

krásy, cestovný ruch) 
 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
Sebahodnotenie 

 

2  

XII. Žiak si uvedomuje príslušnosť k slovenskému národu, vie 

vymenovať znaky národa, uvedomuje si rôznorodosť národností, 

ktoré žijú v SR, rozvíja schopnosť tolerancie; žiak si vytvára hrdosť 

k svojej vlasti poznaním minulosti, súčasnosti, pamiatok a krás; 

 

Žiak pozná štátne symboly SR, uvedomuje si vzťah štátnych 
symbolov s históriou národa (vzťah k Veľkej Morave a obdobie 

slovenského národného obrodenia); 

Žiak si uvedomuje, že používanie štátnych symbolov je upravené 

zákonom, zneucťovanie je trestné, že úctou k štátnym symbolom 

vyjadruje úctu k vlasti; 

 Moja vlasť  

Štátne symboly 

SR 

DEJ, GEG, 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Multikultúrna 
výchova; 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Znaky vlasti, rozdiel 

medzi národom 

a štátnym útvarom, 

štátne útvary, v ktorých 

žili Slováci, štátne 

symboly, 
charakteristika, 

historické súvislosti, 

používanie štátnych 

symbolov, prejavovanie 

úcty; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

 

1  

 Žiak chápe význam povojnového zjednocovania Európy, pozná 

historické a myšlienkové pozadie zjednocovania, osobnosti EÚ, 
základné charakteristiky EÚ, orgány EÚ, historické pozadie prístupu 

Slovenska k EÚ; 

Žiak pozná výhody, ktoré priniesla pre bežného občana integrácia 

Slovenska do EÚ; 

Žiak si vie vyhľadať a v praktickom živote využívať informácie 

o EÚ; 

 

 

 Európska únia GEG, DEJ, IKT 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj; 

Multikultúrna 

výchova; 

Mediálna 

výchova; 

 

Rozhovor 

Diskusia  
Výklad 

Práca 

s učebnicou, 

internetom, 

pracovným 

listom; 

Samostatná 

práca 

Historické pozadie 

vzniku, orgány EÚ, 
základné informácie 

o EÚ, pojmy integrácia,, 

mena, politika, výhody 

členstva v EÚ; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

 

1  

 Ziak pozná prínos zjednocovania Európy, rozumie, že 
zjednocovaním sa nepopiera národná identita; žiak chápe pojem 

multikultúrnosť, vie ho vysvetliť,  uvedomuje si prínos 

multikultúrnej Európy a rozvíja v sebe toleranciu, odburáva 

predsudky; Žiak si uvedomuje význam zachovania slovenskej 

národnej identity s prepojením na európsku identitu; 

 

 Národná 
a európska 

identita 

ETV, GEG 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Multikultúrna 

výchova; 

 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika národnej 
a európskej identity, 

opis vzťahu ich 

prepojenia, význam 

vzájomného 

obohacovania sa; 

Charakteristika 

a význam pojmov: 
diskriminácia, 

multikulturalita, 

extrémizmus, 

predsudky/stereotypy; 

 

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  



Pracovná aktivita žiaka 

I. Žiak upevňuje osvojené vedomosti prostredníctvom rôznych typov 

úloh; 

 Opakovanie  

tematického celku 

 Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Práca vo 
dvojiciach 

Pracovná aktivita žiaka 

 

Písomná práca 

Písomné skúšanie 

 

Sebahodnotenie 

 

2  

 Žiak osvojené vedomosti o svojej obci spracoval vo forme builletinu 

a svoj výstup prezentuje pred spolužiakmi; zároveň zhodnotí, ako sa 

mu pracovalo, čo sa mu páčilo, nepáčilo, hovorí o problémoch pri 

spracovávaní; 

 

 

 Prezentácia 

projektu – 

builletin o mojej 

obci 

INF, VYV, 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností; 
 

Rozhovor 

Diskusia  

Prezentácia 

projektu 

 

Projekt: (Builletin alebo 

iná forma) 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie – 

prezentácia 

projektu 

 

Sebahodnotenie 

 

1  

II. Žiak osvojené vedomosti o svojej obci spracoval vo forme builletinu 

a svoj výstup prezentuje pred spolužiakmi; zároveň zhodnotí, ako sa 

mu pracovalo, čo sa mu páčilo, nepáčilo, hovorí o problémoch pri 

spracovávaní; 

 

 

 Prezentácia 

projektu – 

builletin o mojej 

obci 

INF, VYV, 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností; 

Rozhovor 

Diskusia  

Prezentácia 

projektu 

 

Projekt: (Builletin alebo 

iná forma) 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie – 

prezentácia 

projektu 

 

Sebahodnotenie 

 

1  

 Žiak vie vlastnými slovami vysvetliť, čo je psychika, s čím súvisí 
a čo ju tvorí (prežívanie – vnút.svet človeka, správanie/konanie), 

uvedomuje si rozdielnosť u každého človeka; Uvedomuje si spätosť 

ľudskej psychiky s biologickými faktormi, že psychika je vo vývine; 

 

 

VONKAJŠÍ 
A VNÚTORNÝ 

ŽIVOT 

JEDNOTLIVCA 

Ľudská psychika BIO, ETV 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmov 
psychológia, psychika, 

mozog, prežívanie, 

správanie, konanie, 

podnet, súvislosti medzi 

nimi; príklady, vývoj 

ľudskej psychiky; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak vie vysvetliť, čo tvorí vnútorné prežívanie človeka, vie uviesť 
príklady, vie vysvetliť, čo je základom poznania, vie charakterizovať 

pocit, vnem, predstavu, vie ich rozlíšiť; 

 

 

 

 Psychické procesy 
– pocit, vnem, 

predstava 

BIO, ETV 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmov 
psychické procesy, 

psychické stavy, pocit, 

vnem, predstava, 

rozlišovanie, príklady; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak vie určiť, čo tvorí proces pamätania (zapamätávanie, pamätanie, 

vybavovanie si), že súčasťou je i zabúdanie; Žiak vie určiť druhy 
pamätí, analyzuje svoj typ pamäte (mechanická, logická); žiak si 

uvedomuje, čo to je myslenie, čo nám umožňuje, čo je základom 

myslenia – myšlienkové operácie – analýza, syntéza, porovnávanie; 

 

 

 Psychické procesy 

– pamäť a 
myslenie 

BIO, ETV 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

 

Rozhovor 

Diskusia  
Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika 

schopnosti človeka 
pamätať si, fázy, 

zabúdanie, druhy 

pamätí, myslenie, 

myšlienkové  operácie, 

analýza, syntéza, 

myšlienka; 

 
Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

 

1  

III. Žiak vie charakterizovať emócie, vie uviesť príklad, vie 
charakterizovať vyššie city, protikladnosť citov, afekt, nálady; žiak 

vie uviesť príklady, uvedomovať si potrebu kontrolovať city 

a nálady; 

 

 

 Ľudské emócie, 
city 

BIO, ETV 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Ochrana života 

a zdravia; 

Výchova 

k manželstvu a 
rodičovstvu 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmov 
emócie, vyššie city, 

afekt, nálady, príklady, 

potreba sebakontroly, 

dôsledky; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 
 

1  



 Žiak upevňuje osvojené vedomosti; 

Žiak vie charakterizovať, kto je to ľudská osobnosť, čo tvorí jej 

podstatu, od čoho závisí vývin osobnosti (dedičnosť, výchova); 

Uvedomuje si neopakovateľnosť charakteristických znakov 

osobnosti; Vie svoju osobnosť priradiť nejakému typu osobnosti; 

 

 Opakovanie 

Ľudská osobnosť 

Typy osobnosti 

ETV  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Výchova 

k manželstvu a 
rodičovstvu 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Písomná práca 

 

Charakteristika pojmu 

osobnosť, jej vplyvov, 

dedičnosť, vplyv 

prostredia – výchova; 
Typy osobnosti; 

Písomné skúšanie 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak si uvedomuje, že každý človek má určité schopnosti na 

vykonávanie istých činností, vie určiť čo patrí k všeobecným  

a špeciálnym schopnostiam; žiaci analyzujú svoje schopnosti, žiak sa 

vie prideliť k jednému z typov osobností (teoretický, praktický, 

umelecký, športový, politický atď); 

Žiak si uvedomuje, že na základe schopností si volíme povolanie; 

Žiak sa snaží sebakriticky vnímať svoje schopnosti bez pocitu 
vyvyšovania sa alebo podceňovania; 

 

 

 Schopnosti 

osobnosti 

ETV  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Schopnosti osobnosti, 

všeobecné, špeciálne, 

vlohy – charakteristika, 

moje schopnosti; vplyv 

schopnosti na voľbu 

povolania; 

 
Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
Sebahodnotenie 

 

1  

 Žiak vie charakterizovať, čo je psychológia, uviesť predmet jej 

skúmania, úlohu psychológie v každodennom živote; Žiak vie 

uviesť, ako sa psychológia prejavuje v jeho živote (napr. v škole),  

vie rozlíšiť základné emócie a chápe dôležitosť primeraného 

prežívania emócií, ;uvedomuje si, že súčasťou kolektívu sú aj žiaci 

s poruchami učenia a správania; vie využiť svoje osvojené vedmosti 
v každodennom živote; 

 

 

 Psychológia 

v každodennom 

živote 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Ochrana života 

a zdravia; 
Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu; 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Charakteristika pojmov 

psychológia, jej úlohy, 

disciplíny, význam 

v bežnom živote, 

poruchy učenia, 

tolerancia; 
 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

 

1  

IV. Žiak vie charakterizovať pojem „učenie sa“, čo ním človek získava, 

čo ovplyvňuje kvalitu učenia, význam motivácie pre učenie sa; žiak 

si uvedomuje význam tvorivosti; žiak vie rozlíšiť dva druhy pamäte 

(krátkodobú, dlhodobú) a chápe ich význam pre svoje vzdelávanie; 

Uvedomuje si súvislosť medzi pamäťou a myslením v procese 

učenia sa; žiak pozná typy na učenie sa a používa ich pri učení; 
 

 

 Učíme sa učiť ETV, BIO 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Charakteristika pojmov 

učenie, pamäť, 

myslenie, tvorivosť, ich 

význam, súvislosti, 

vplyv na kvalitu učenia, 

tvorivosť, jej význam, 
typy na učenie sa; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

 

1  

 Žiak analyzuje štýly učenia, hľadá si najvhodnejšiu metódu učenia 

sa pre seba, pre svoju osobnosť;  vie dať radu, ako dosiahne 

najlepšie výsledky pri učení; vie z jednoduchých súdov odvodiť 

záver usudzovania; 

 

 

 Štýly učenia ETV, BIO 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Práca v 
skupine 

Charakteristika šýlov 

učenia sa, typy na 

učenie sa, efektivita 

učenia sa 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak si uvedomuje, že je spoločenská bytosť, vie tento pojem 

charakterizovať, uviesť hlavné znaky, delenie podľa veľkosti, 

prináležitosti a spôsobu vzniku a fungovania; žiak si uvedomuje, že 

príslušnosťou k sociálnym skupinám, vytváranie si sociálnych 

vzťahov v skupine, ktorej je súčasťou, kde  uspokojuje svoje 

sociálne potreby a ovplyvňuje svoje konanie; 

 

 Spoločenské 

(sociálne) skupiny 

ETV  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

 

Charakteristika pojmov 

sociálne skupiny, znaky, 

typy podľa rôznych 

kritérií, pojem 

kritérium; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
Sebahodnotenie 

1  

 Žiak vie vysvetliť pojem socializácia jednotlivca, rozdiel medzi 

biologickou a sociálnou bytosťou, chápe význam trestu a odmeny 

v procese socializácie; žiak vie vysvetliť, ako by vyzerala 

spoločnosť bez procesu socializácie; 

 

 

 Socializácia 

jednotlivca 

ETV  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmu 

socializácia, chápanie 

pojmov biologická 

a spoločenská/sociálna 

bytosť, vzťah medzi 

nimi, ne-sociálne 

správanie, následky, 

tresty; 
Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

Sebahodnotenie 

1  

V. Žiak vie uviesť druhy vzťahov v spoločenských skupinách  Sociálne vzťahy ETV, DEJ Rozhovor Charakteristika pojmov Ústne hodnotenie 1  



(spolupráca, súperenie, sledovanie vlastných záujmov); uvedomuje 

si vlastnosti dobrého vodcu, vrátane vlastností a schopností predsedu 

triedy, vie uviesť štýly riadenia skupiny; 

Žiak vie charakterizovať pojmy pozícia, rola a status a vie uviesť 

príklady – pozná pozície a roly v spoločnosti; 

 
 

v skupinách 

Pozície, roly 

jednotlivca 

v sociálnej 

skupine 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

štruktúra, vzťahy, druhy 

vzťahov, vodca a jeho 

vlastnosti, pozitívne 

vzory, štýly riadenia 

skupiny; Charakteristika 

sociálnej role, 
sociálneho statusu; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
Sebahodnotenie 

 Žiak si uvedomuje význam dobrých vzťahov pre priaznivú sociálnu 

klímu v skupine, rešpektuje každého člena skupiny bez ohľadu na 

jeho pozíciu v skupine, podporuje včleňovanie členov do skupiny;  

Uvedomuje si súvislosť medzi vzťahmi v skupine a konaním 
členom sociálnej skupiny, ako aj skupiny ako celku  
žiak vie uviesť základné metódy merania vzťahov a charakterizovať 

ich (pozorovanie, rozhovor, dotazník, sociometrická metóda); 

 Metódy merania 

sociálnych 

vzťahov v 

skupinách 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 
Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmov 

sociológia, metódy 

merania vzťahov 

v skupine, ich význam; 

 
Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak si uvedomuje, že pri vzájomnom stretávaní sa vzniká sociálna 

komunikácia, vie pojem charakterizovať v užšom a širšom slova 

zmysle, uviesť ciele, základné druhy komunikácie a charakterizovať 

výsledok efektívnej komunikácie v skupine (triede); 

 

 

 Komunikácia 

v sociálnych 

skupinách 

ETV  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Charakteristika 

sociálnej komunikácie 

v užšom a širšom slova 

zmysle, ciele, delenie, 

podmienky, 

charakteristika pojmov 
asertivita, agresivita 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

1  

 Žiak vie uviesť druhy správania sa jednotlivcov v skupine 

(súťaženie, spolupráca), charakterizovať ich, uviesť pozitíva 

a negatíva, uviesť ktorý z týchto druhov preferujú; 

Žiak si uvedomuje konflikt ako prirodzenú súčasť života a nutnosť  

naučiť sa pozitívne ich riešiť; žiak si uvedomuje, že ak sa konflikt 

nerieši, začína sa rozvíjať; žiak vie uviesť etapy konfliktu, vie uviesť 
typy riešenia konfliktu (dohoda, kompromis, spolupráca); žiak vie 

vysvetliť pojem mediácia a uvedomuje si jej význam 

v každodennom živote; 

 

 

 Spolupráca 

v sociálnej 

skupine  

Konflikty a ich 

riešenia 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Charakteristika 

vzájomného pôsobenia 

členov skupiny, 

súťaženie, kooperácia, 

podstata, význam; 

Charakteristika pojmov 
konflikt, jeho etapy, 

význam hľadania 

riešení, kompromis, 

mediácia; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

 

1  

VI. Upevňovanie vedomostí prostredníctvom rôzneho typu úloh; Žiak 

hodnotí svoj pokrok, nedostatky, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje 

si možnosti svojho rozvoja; 
 

 

 Opakovanie 

tematického celku 

ETV  

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Práca 
s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Písomná práca 

 

Vedomosti 
z opakovania 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Písomné skúšanie 

 

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

 

Sebahodnotenie 

3  

 

 

 
KRITÉRIÁ HODNOTENIA PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA 

Zásady hodnotenia na hodinách občianskej náuky 

1.Hodnotenie žiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.   

2. Pri hodnotení učiteľ rešpektuje dôstojnosť žiakovej osobnosti - poukázať na nedostatky ale súčasne kladne ohodnotiť správnosť v prejave. 

3. Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ. 

4. Učiteľ hodnotí podľa kritérií, s ktorými zoznámi žiakov na začiatku školského roku. 

5. Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 



6. Žiak bude aspoň raz v školskom roku ústne preskúšaný, písomné práce sú povinné, ak žiak nemohol písomnú prácu napísať, po dohode s vyučujúcim si ju napíše v náhradnom 

termíne, vypracovanie projektu je povinnou súčasťou známky a do celkového hodnotenia sa započítava aj aktivita žiakov ako vyjadrenie prístupu a záujmu pre predmet a preberané 

témy; 

7.  Konečná známka bude zohľadňovať: ústne odpovede, písomné odpovede, aktivitu žiakov, projekt 

 

NA HODINÁCH OBN V 6. ROČNÍKU SA DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
Povinné sú:  

a. ústne odpovede (na zistenie úrovne osvojených vedomostí); 

b. písomné práce (na zistenie úrovne osvojených vedomostí); 

c. aktivita žiakov na vyučovacej hodine; 

d. projekt: v 1. polroku: Moja obec (formu volí vyučujúci) + realizácia projektu v 2. polroku je na rozhodnutí vyučujúceho; (praktické overenie nadobudnutých 

vedomostí a zručností) 

 

 

ŠkVP pre predmet OBN, 7. ročník 
Mesiac 

 
Výkonový štandard 

 

Tematický 

celok 

Téma/Obsahový 

štandard 

Medzipredme

tové 

vzťahy/priere

zové tematiky 

Metódy 

a formy 

vyučovania 

Výstup na 

hodnotenie 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. Žiak pozná obsahové zameranie OBN, je oboznámený 
s metódami, formami práce a požiadavkami na hodnotenie; 

 Úvodná vyučovacia 
hodina 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

Rozhovor 
Diskusia 

Výklad 

Pracovná aktivita žiaka Ústne hodnotenie 1  

 Vie použiť informácie z dejepisu o vzniku a vývoji ľudskej 

spoločnosti a človeka. Pozná základné znaky ľudskej 

spoločnosti. Rozlišuje medzi vidieckou a mestskou 

komunitou.  

 

SOCIÁLNE 

VZŤAHY V 

SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť, jej vznik, 

vývoj a charakteristika  

- spoločnosť, človek  

- vývoj človeka  

- vývoj spoločnosti  

- charakteristika 
spoločnosti  

- komunita  

DEJ, GEG, 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Charakteristika 

spoločnosti, jej vzníku, 

opis vývoja spoločnosti, 

historické súvislosti, 

rozdiel medzi vidieckou 

a mestskou komunitou, 
pojem komunita; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

1  

 Vie rozčleniť ľudskú spoločnosť na jednotlivé  typy štruktúr. 

Vníma seba ako súčasť jednotlivých štruktúr spoločnosti.  

 

 Štruktúra spoločnosti a 

sociálne vzťahy v nej  

- štruktúra spoločnosti  

- vzťahy v spoločnosti  

- typy štruktúr 

spoločnosti  
 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Štruktúra spoločnosti, 

typy, vzťahy, význam 

vnímania seba ako 

súčasť spoločnosti; 

 

 
 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

1  

X. Pozná základné rozvrstvenie ľudskej spoločnosti. Vie rozlíšiť 

veľké spoločenské skupiny od malých. Vie vysvetliť význam 

príslušnosti k sociálnej skupine pre život jednotlivca.  

 

 Veľké spoločenské 

skupiny  

- veľké spoločenské 

skupiny  

- spoločenské vrstvy, 

triedy  

- kasty, stavy  
 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika 

spoločenských skupín,  

veľké spoločenské 

skupiny, spoločenské 

vrstvy, triedy, kasty, 

stavy, rozdiel veľkých 

a malých spoločenských 
skupín, príklady, 

význam príslušnosti 

k istej spoločenskej 

skupine pre jednotlivca; 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
Prezentácia žiackej 

práce  

 

Sebahodnotenie 

1  



 

Pracovná aktivita žiaka 

 Vie vysvetliť nutnosť sociálnych zmien. Pozná hlavné príčiny 

sociálnych zmien.  

 

 Sociálne zmeny v 

spoločnosti a ich príčiny  

- sociálne zmeny  

- príčiny sociálnych 

zmien  
 

DEJ, GEG, 

ETV  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 
 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 
Samostatná 

práca 

Charakteristika 

významu zmien 

spoločnosti, príčiny 

sociálnych zmien, 

príklady; 
 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Pozná súvislosti medzi sociálnymi zmenami a migráciou 

obyvateľstva. Vie vysvetliť príčiny a dôsledky migrácie, 

pozná možnosti zmeny postavenia jednotlivca v spoločnosti.  

 

 Prirodzený pohyb 

obyvateľstva  

- prirodzený pohyb 

(migrácia) obyvateľstva  

- príčiny, dôsledky 

migrácie  
- pohyb v rámci 

spoločenského 

rozvrstvenia  

GEG, ETV, 

DEJ 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Multikultúrna 
výchova 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Charakteristika 

prirodzeného pohybu 

obyvateľstva, pojem 

migrácia, príčiny, 

dôsledky, zmeny 

postavenia jednotlivca 
v spoločnosti, príklady; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

1  

XI. Vie sa orientovať v národnom a etnickom zložení 

obyvateľstva.  

Vie vymenovať rasy a ich znaky. Je tolerantný voči rasám, 

národom a národnostiam. Posilňuje svoju národnú identitu.  

 

 Štruktúra obyvateľstva – 

rasy, národy  

- štruktúra obyvateľstva  

- rasy  

národy, národnosti  

- etnické skupiny  

GEG, DEJ, 

ETV  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Multikultúrna 
výchova; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Charakteristika národa, 

rasy, národnosti, etnické 

skupiny, štruktúra, 

základná orientácia, 

menuje rasy, znaky; 

 
Písomná práca 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

1  

 Pozná hlavné náboženstvá. Chápe úlohy náboženstva v 

modernej spoločnosti. Vie odlíšiť sekty od cirkevných 

organizácií. Je tolerantný voči náboženstvám iných ľudí.  

 

 Štruktúra obyvateľstva – 

náboženstvá  

- náboženstvá na Zemi  

- funkcia náboženstiev v 

spoločnosti  

- náboženské organizácie  

GEG, DEJ, 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 
výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností; 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou, 

internetom, 
pracovným 

listom 

Práca vo 

dvojiciach 

Úloha náboženstva 

v modernej spoločnosti, 

hlavné náboženstvá, 

znaky, sekty, rozdiel 

medzi sektou 

a náboženskou 
organizáciu; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

1  

 Chápe kultúru ako výsledok činnosti ľudskej spoločnosti. 

Chápe hodnoty jednotlivých kultúr a toleruje kultúrnu 

rozmanitosť. Vie prejaviť hrdosť na svoje kultúrne hodnoty.  

 

 Kultúra, multikultúrnosť  

- kultúra  

- multikultúrnosť  

 

GEG, DEJ, 

INO, ETV 

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj; 

Multikultúrna 

výchova 

Mediálna 

výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností; 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 
s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmu 

kultúra, jej význam, 

pojem  multikultúrnosť, 

hodnoty jednotlivých 
kultúr, 

sebaovplyvňovanie, 

tolerancia, hrdosť na 

vlastné hodnoty; 

príklady; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

 

1  

XII. Pozná príčiny konfliktov medzi spoločenskými skupinami. 
Vie vysvetliť význam sociálnych hnutí pre jednotlivca a 

spoločnosť. Pozná príčiny a dôsledky vojen a terorizmu.  

 

 Sociálne a politické 
napätie v spoločnosti – 

vojny, terorizmus.. 

- napätia, konflikty 

medzi spoločenskými 

skupinami  

- sociálne hnutia  

- miestne vojny  

- terorizmus  

GEG, DEJ, 
INO, ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Multikultúrna 

výchova 

Mediálna 

výchova 
Tvorba projektu 

a prezentačných 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmu 
sociálne a politické 

napätie, napätia 

a konflikty medzi 

spoločenskými 

skupinami, sociálne 

hnutia, vojny, 

terorizmus, príčiny, 

príklady,  
 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

 

1  



schopností; 

  

Žiak spracoval osvojené vedomosti k téme formou projektu, 

rozširuje osvojené vedomostí o nové poznatky, pracuje 

s rôznymi informačnými zdrojmi, orientuje sa 

v informáciách, vie vybrať podstatnú informáciu, vie 

zmysluplne, obsahovo správne, prehľadne a esteticky správne 

spracovať tému; Žiak nesie zodpovednosť za vlastnú prácu, 
svoju prácu vie odprezentovať, účinne pracuje v tíme;  

 Projektová práca /s 

tematikou preberaného 

učiva/ 

 

INF/VYV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Mediálna 

výchova 
Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

Práca v tíme 

Práca 

s učebnicou, 

internetom, pc, 

materiálmi 

z novín, 
časopisov;  

Projekt s tematikou 

preberaného učiva 

(voľba formy je na 

rozhodnutí sa 

vyučujúceho) 

 
Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Prezentácia žiackej 

práce 

 

Sebahodnotenie 

2  

I. Vie vysvetliť vzťah medzi občanom a štátom. Pozná vznik a 

vývoj občianstva. Vie vymenovať znaky štátu prospešného 

pre občana.  

 

OBČIANSKY 

ŽIVOT AKO 

PROCES 

FORMOVANIA 
DEMOKRACIE 

Občan, občianstvo  

- občan  

- občianstvo  

- štát  
 

DEJ 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 
s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmu 

občan, občianstvo, štát, 

vzťah medzi občanom 

a štátom, vznik a vývoj 
občianstva, znaky štátu; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

2  

 Pozná korene občianskej spoločnosti. Vie porovnať 

postavenie občanov v Aténskej demokracii a Rímskej 

republike.  

 

 Proces formovania 

občianskej spoločnosti  

- občania v starovekom 

Grécku  

- občianska spoločnosť v 
rímskej republike  

- vývoj občianskej 

spoločnosti  

DEJ 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Multikultúrna 
výchova 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 
Samostatná 

práca 

Opis procesu 

formovania občianskej 

spoločnosti, historické 

pozadie, pojem 

občianskej spoločnosti; 
 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie – 

prezentácia 

projektu 

 
Sebahodnotenie 

 

1  

 Vie použiť informácie z dejepisu o vzniku štátov. Vie 

vysvetliť pojem štát. Vie vymenovať znaky štátu.  

 

 Vznik štátu  

- prvé štáty na svete  

- Aténska demokracia, 

Rímska republika  

- štát, znaky štátu  

DEJ 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Charakteristika pojmu 

štát, historické pozadie, 

znaky štátu, informácie 

z dejepisu; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie – 

prezentácia 

projektu 

 

Sebahodnotenie 
 

1  

II. Pozná korene právneho štátu v antickej spoločnosti. Vie 

vymenovať znaky právneho štátu. Vie v konkrétnych 

situáciách rozlišovať či ide o právny štát.  

 

 Právny štát  

- znaky právneho štátu  

- občan a právny štát  

DEJ 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmu 

právny štát, znaky 

právneho štátu, vzťah 

občana a prá;vneho 

štátu, rozlišovanie, či 

ide o právny štát 

v konkrétnych 
príkladoch 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
Sebahodnotenie 

1  

 Chápe význam ústavy pre riadenie štátu. Pozná obsah Ústavy 

SR. Vie vymenovať orgány štátnej moci. Vie zdôvodniť, 

prečo je II. Hlava Ústavy SR pre občanov najdôležitejšia.  

 

 Ústava Slovenskej 

republiky  

- Ústava SR – základný 

zákon štátu  

- členenie ústavy  

- preambula  
- 2. Hlava Ústavy SR  

DEJ 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Charakteristika Ústavy 

SR, členenie, 

preambula, jej obsah, II. 

hlava, jej význam, 

štátna moc, orgány 

štátnej moci; 
 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

1  

 Vie vysvetliť, ako a prečo vzniká štátna moc. Vie vymenovať 

orgány štátnej moci. Vie vymenovať úlohy parlamentu.  

Vie vymenovať, kto a ako vykonáva moc v štáte. Pozná 

základné právomoci prezidenta. Pozná význam súdov.  

 

 Kto nám vládne (Štátna 

moc)  

- štátna moc  

- zložky štátnej moci  

- zákonodarná moc  

- štátna moc  

- výkonná moc  
- prezident  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou, 

internetom; 

Samostatná 
práca 

Charakteristika pojmu 

štátna moc, jej vznik, 

príčiny vzniku, orgány 

štátnej moci, úlohy 

parlamentu, prezidenta, 

vlády; mená 

predstaviteľov štátnej 
moci; 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
Sebahodnotenie 

2  



- súdna moc   

Pracovná aktivita žiaka 

 

III. Vie vysvetliť význam slova demokracia. Pozná korene 

demokracie. Vie vysvetliť priamu a nepriamu demokraciu a 

uviesť príklady.  

 

 Demokracia, jej vznik a 

vývoj  

- dejiny demokracie  

- priama a nepriama 

demokracia  

DEJ 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 
Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmu 

demokracia, korene 

demokracie, dejiny, 

priama, nepriama 

demokracia, 
charakteristika, 

príklady; 

 

Písomná práca 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Písomné skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

Sebahodnotenie 

1  

 Vie vymenovať princípy demokracie. Vie posúdiť podľa 

konkrétnych situácií stav demokracie v krajine.  

Vie, ako môžu občania ovplyvňovať riadenie štátu. Rozumie 
pojmu politická pluralita.  

 

 Princípy demokracie  

Čo je a nie je demokracia  

- občianska spoločnosť a 
demokratický štát  

 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 
Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Princípy demokracie, 

stav demokracie, vplyv 

občana na riadenie štátu, 
pojem a charakteristika 

politickej plurality, 

príklady; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Písomné skúšanie 

Sebahodnotenie 

2  

 Vie vysvetliť čo znamená všeobecné a rovné volebné právo. 

Vie vysvetliť význam slobodných volieb v demokratickej 

spoločnosti.  

 

 Voľby, volebné právo  

- volebné právo  

- slobodné a čestné voľby  

- voľby v demokracii  
 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 
 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 
s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika 

volebného práva, 

slobodných a čestných 

volieb v demokratickej 
spoločnosti; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

IV. Pozná rozdiel medzi parlamentnými a komunálnymi voľbami. 

Zaujíma sa o komunálne voľby v obci.  

 

 Parlamentné, komunálne 

voľby  

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 
Práca v tíme 

Charakteristika 

parlamentných volieb, 

komunálnych volieb, 

základné podmienky pre 

účasť vo voľbách, 
proces voľby; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

 

1  

 Vie rozlíšiť orgány štátnej moci od samosprávnych orgánov. 

Pozná starostu svojej obce. Zaujíma sa o činnosť obecnej 

samosprávy.  

Získava zručnosti občianskeho života.  
 

 Štátna správa, 

samospráva  

Účasť na zasadnutiach 

obecného zastupiteľstva  
 

 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 
 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 
s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Rozdelenie orgánov 

štátnej moci na štátnu 

správu a územnú 

miestnu samosprávu, 
ich úlohy, konkrétne 

príklady úradov, ich 

úlohy, služby občanom; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Vie vymenovať základné ľudské práva a slobody. Vie 

vyhľadávať v Ústave SR -II. Hlava jednotlivé skupiny práv. 

Vie zdôvodniť, prečo sa učíme o právach.  

Pozná základné dokumenty ľudských práv. Pozná inštitúcie 
ochraňujúce ľudské práva (Ústavný súd  SR, UNICEF, 

Amnesty International, ombudsman, detský ombudsman). 

 Čo sú ľudské práva a 

slobody a prečo sa o nich 

učíme  

- základné ľudské práva a 
slobody  

Základné dokumenty 

ľudských práv  

- dokumenty ľudských 

práv  

- Všeobecná deklarácia 

ľudských práv  

- Dohovor o ľudských 
právach  

ETV , DEJ, 

GEG 

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 
s učebnicou, 

s internetom 

Samostatná 

práca 

 

Charakteristika pojmu 

ľudské práva, slobody, 

historické pozadie 

vzniku, dokumenty, II. 
Hlava Ústavy SR, 

príčiny významu 

ľudských práv a slobôd, 

inštitúcie ochraňujúce 

ľudské práva; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

2  

V. Pozná svoje práva. Vie posúdiť situácie kedy sú práva detí  Patria aj deťom ľudské ETV, DEJ, Rozhovor Práva detí, kedy Písomné skúšanie 2  



porušované. Vie, na ktoré inštitúcie sa môže obrátiť pri 

porušovaní svojich práv (detský ombudsman).  

Chápe spätosť práv a  povinností. Uplatňuje zodpovednosť 

voči právam ostatných v bežnom živote.  

 

práva?  

- práva detí  

- Deklarácia práv dieťaťa  

- Dohovor o právach 

dieťaťa  

Niet práv bez povinnosti 
a zodpovednosti 

 

 

GEG 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou, 

internetom 

Práca vo 
dvojiciach 

dochádza 

k porušovaniu, 

historické pozadie, 

práva detí vo svete, 

dokumenty, vzťah práv 

a povinností, 
zodpovednosti; 

inštitúcie, ktoré sa 

zaoberajú porušovaním 

práv detí; 

 

Písomná práca 

 
Pracovná aktivita žiaka 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

 Pozná najdôležitejšie mimovládne organizácie v SR. Vie 

rozlišovať medzi občianskymi aktivitami.  

 

 Záujmové a občianske 

aktivity, činnosť 

mimovládnych 

organizácií  

- záujmové aktivity 

občanov  

- občianske združenia  

- mimovládne 
organizácie  

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmu 

mimovládne  

a občianske organizácie, 

príklady, úloha  

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

 Chápe podstatu dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti. 

Zaujíma sa o možnosti pomáhať ako dobrovoľník. Angažuje 

sa vo svojom užšom prostredí (škola, krúžky..). Organizuje 

pomoc tým, čo ju potrebujú.  

 

 Dobrovoľnícka a 

charitatívna činnosť  

 

ETV  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika 

dobrovoľníckej 

a charitatívnej činnosti, 

príklady, význam; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

1  

VI. Pozná funkcie a právomoci obidvoch parlamentov. Zaujíma 
sa o ich činnosť, aktívne sa zapája do spolupráce. Pozná 

meno predsedu školského parlamentu.  

Pozná fungovanie obvodného žiackeho parlamentu. Vie, kto 

zastupuje ich školský žiacky parlament v obvodnom 

parlamente. Zaujíma sa o aktivity obvodného žiackeho 

parlamentu (vie, že sa pripravuje na aktívny občiansky život 

v dospelosti).  

 Triedny žiacky a školský 
parlament  

Obvodný žiacky 

parlament  

Opakovanie učiva 

ETV 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika, 
poslanie, funkcie 

triedneho, žiackeho, 

obvodneho parlamentu; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

 

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Sebahodnotenie 

2  

 

 
KRITÉRIÁ HODNOTENIA PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA 

Zásady hodnotenia na hodinách občianskej náuky 

1.Hodnotenie žiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.   

2. Pri hodnotení učiteľ rešpektuje dôstojnosť žiakovej osobnosti - poukázať na nedostatky ale súčasne kladne ohodnotiť správnosť v prejave. 

3. Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ. 

4. Učiteľ hodnotí podľa kritérií, s ktorými zoznámi žiakov na začiatku školského roku. 

5. Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 

6. Žiak bude aspoň raz v školskom roku ústne preskúšaný, písomné práce sú povinné, ak žiak nemohol písomnú prácu napísať, po dohode s vyučujúcim si ju napíše v náhradnom 

termíne, vypracovanie projektu je povinnou súčasťou známky a do celkového hodnotenia sa započítava aj aktivita žiakov ako vyjadrenie prístupu a záujmu pre predmet a preberané 

témy; 

7.  Konečná známka bude zohľadňovať: ústne odpovede, písomné odpovede, aktivitu žiakov, projekt 



 

NA HODINÁCH OBN V 7. ROČNÍKU SA DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
Povinné sú:  

a. ústne odpovede (na zistenie úrovne osvojených vedomostí); 

b. písomné práce (na zistenie úrovne osvojených vedomostí); 

c. aktivita žiakov na vyučovacej hodine; 

d. projekt: v 1. polroku: Svetové náboženstvá, Kultúra jednotlivých krajín, Svetové konflikty, napätia, vojny (Tému si volia žiaci, formu volí vyučujúci) 

(praktické overenie nadobudnutých vedomostí a zručností) 

 

 

ŠkVP pre predmet OBN, 8. ročník 
Mesiac 

 
Výkonový štandard 

 

Tematický celok Téma/Obsahový 

štandard 

Medzipredme

tové 

vzťahy/priere

zové tematiky 

Metódy 

a formy 

vyučovania 

Výstup na 

hodnotenie 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX.   Úvodná vyučovacia 
hodina 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

Rozhovor 
Diskusia 

 

Pracovná aktivita žiaka Ústne hodnotenie 1  

 Žiak vie vysvetliť- vznik štátu, znaky štátu  

Žiak vie nakresliť- vlajku, štátny znak SR  

 

ŠTÁT A PRÁVO   

Štát a jeho podstata 

- štát 

- znaky štátu 

DEJ, GEG, 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

 

Vznik prvých štátov  

územie, občianstvo, 

suverenita štátu    

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
 

1  

 Vie uviesť príklady na jednotlivé štátne funkcie 

Vie charakterizovať vzťahy SR s ostatnými štátmi 

 Funkcie štátu 

- vnútorné 

- vonkajšie 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Úloha štátu z hľadiska 

jeho vonkajších 

i vnútorných funkcií 

 

 

 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

 

1  

X. Vie rozlíšiť jednotlivé typy vlád   
Vie uviesť príklady na jednotlivé typy vlád z minulosti    

 

 Formy vlády 
- monarchia 

- republika 

- diktatúra 

DEJ 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova  

 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika 
monarchie, republiky, 

diktatúry  

Demokratické 

a nedemokratické formy 

republiky   

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

  
 

 

1  

 Vie vysvetliť príčiny rozdelenia štátnej moci na 

jednotlivé zložky 

Vie porovnať jednotlivé zložky štátnej moci    

 

 Zložky štátnej moci  

- zákonná  

- výkonná  

- súdna  

DEJ, GEG  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika 

jednotlivých zložiek 

štátnej moci  

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
 

1  

 Vie popísať priebeh zasadnutia parlamentu   Zákonodarná moc   DEJ Rozhovor Právomoci NR SR  Ústne hodnotenie 1  



Vie sa orientovať v zákonoch   

 

- parlament- NRSR 

- zákonodarný proces 

- Zbierka zákonov   

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Multikultúrna 

výchova 

 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

 

Charakteristika práce 

 poslancov v NR SR  

Rozdiel medzi 

platnosťou a účinnosťou 

zákona   

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
 

XI. Vie definovať pojem právo a zdôvodniť spätosť štátu 

a práva  

Vie uviesť príklady z bežného života na platnosť 

nadosobnej moci zákona  

 Vzťah štátu a práva  

- právo 

- právny štát 

- právna istota 

 DEJ   

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Multikultúrna 

výchova; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika práva, 

právneho štátu a právnej 

istoty 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
 

1  

 Vie definovať jednotlivé druhy noriem a vysvetliť ich 
na konkrétnych príkladoch   

 

 Právne normy 
- norma  

- právna norma  

- morálna norma  

- náboženská norma  

- estetická norma   

 DEJ, ETV 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

  

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 

s internetom 

Práca vo 

dvojiciach 

Úloha náboženstva 
v modernej spoločnosti, 

hlavné náboženstvá, 

znaky, sekty, rozdiel 

medzi sektou 

a náboženskou 

organizáciu; 

 
Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

 

1  

 Vie popísať funkcie jednotlivých právnych inštitúcií 
SR  

Vie rozlíšiť služby advokáta a notára  

 

 Právne inštitúcie SR 
- súdy  

- prokuratúra  

- advokácia  

- polícia  

- notárstvo  

 

 Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj; 

Mediálna 

výchova 

 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika práce 
sudcov a prokurátorov  

Inscenácia súdneho 

procesu    

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

1  

 Vie popísať prepojenosť právneho vedomia s právnym 

poriadkom štátu  

Vie zdôvodniť praktický význam právnych poznatkov 
pre budovanie svojho právneho vedomia  

 Právne vedomie 

- právne vedomie  

- vývoj právneho 
vedomia   

 INO, ETV 

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj; 

Multikultúrna 

výchova 

Mediálna 

výchova 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 
Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmu 

právne vedomie a jeho 

používanie 
v praktickom živote  

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 
žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

 

 

1  

XII.  

Vie definovať pojem právne predpisy  

Vie opísať dve vybrané odvetvia  verejného 

a súkromného práva  

 Právny poriadok SR 

- právne predpisy 
- odvetvia práva 

- verejné právo  

- súkromné právo  

 

INF  

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

Mediálna 

výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

Práca v tíme 

Práca 
s učebnicou, 

internetom, pc, 

materiálmi 

z novín, 

časopisov;  

Hierarchizácia pojmov 

právneho systému SR 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

Prezentácia žiackej 

práce 

 
 

2  

 Vie vysvetliť poslanie Zákona o rodine a jeho úlohy  Rodinné právo  DEJ,ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Vie definovať, kto môže 

uzavrieť manželstvo, 

vysvetliť pojmy 

adopcia, náhradná 

rodina    

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

2  

I. Vie vysvetliť uvedené pojmy a zdôvodniť potrebu 

dodržiavania zákonov SR  
Vie aktívne participovať na príprave a priebehu 

 Trestné právo 

- Trestný zákon  
- trestný čin 

 Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj; 

Rozhovor 

Diskusia  
Výklad 

Charakteristika pojmov 

prezumpcia neviny, 
zadržanie, pozná druhy 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie – 
prezentácia 

1  



inscenácie týkajúcej sa trestného činu  - trestná zodpovednosť 

- obvinený 

- obžalovaný 

Multikultúrna 

výchova 

 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

trestov   projektu 

 

 

 

 Vie použiť informácie a vedomosti získané obsahom 

učiva v prvom polroku, vie sa orientovať 

v zákonníkoch a chápe postavenie SR ako 
suverénneho štátu 

 Zhrnutie učiva prvého 

tematického celku  

- polročné hodnotenie  

 

Tvorba projektov  

DEJ 

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Práca 
s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmu 

štát, historické pozadie, 

znaky štátu, informácie 
z dejepisu; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

overujúce , 
prezentácia 

projektu 

 

 

 

2  

II. Vie vysvetliť a odlíšiť uvedené pojmy vo vzájomných 

súvislostiach. 

Uvedomuje si dôsledky svojich rozhodnutí  

Učí sa konať rozvážne a zodpovedne  

EKONOMICKÝ  

ŽIVOT  

V  

SPOLOČNOSTI 

Základné pojmy  

- ľudské potreby  

- statky 

- výrobný proces  
- výrobné zdroje  

- reprodukcia   

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 
s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmov 

potreby, statky, výroba, 

výrobné zdroje, 

alternatívne náklady  

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

 

 

1  

 Vie vysvetliť a odlíšiť uvedené pojmy vo vzájomných 

súvislostiach 

Vie zdôvodniť potrebu osvojovania si týchto pojmov 

z hľadiska ich uplatneni a v praktickom živote  

 Ekonomika a ekonómia  

- ekonomika 

- ekonómia- 

 -mikroekonómia 

-makroekonómia   

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 
Samostatná 

práca 

Rozdiel medzi 

ekonómiou 

a ekonomikou, 

mikroekonómiou 

a makroekonómiou 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

1  

 Vie vytipovať príklady riešenia jednotlivých 

ekonomických otázok 

 Základne ekonomické 

otázky 

- Čo vyrábať? 

- Ako vyrábať? 

- Pre koho vyrábať?  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Enviromentálna 

výchova  

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou, 

internetom; 

Samostatná 
práca 

Vie hľadať odpovede na 

základné ekonomické 

otázky, charakterizovať 

ich  

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 
 

 

2  

 Vie vysvetliť podstatu troch typov ekonomík a vie ich 

porovnať s hľadiska pozizív i negatív 

 Typy ekonomík 

-príkazová ekonomika 

- trhová ekonomika 

- zmiešaná ekonomika  

DEJ,GEG 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca s tlačou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmov 

príkazová,  trhová 

a zmiešaná ekonomika  

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

 

1  

III. Vie charakterizovať trhovú ekonomiku tromi znakmi 

a vie vysvetliť  vzťah medzi vlastníckymi právami 
a efektívnym využívaním zdrojom  

 Trhová ekonomika 

- vlastnícke práva   

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Rozhovor 

Diskusia  
Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika trhovej 

ekonomiky 
a vlastníckych práv 

Ústne skúšanie  

 

1  

 Vie vysvetliť uvedené pojmy a vzájomný vzťah medzi 

nimi 

Vie určiť faktory, ktoré ovplyvňujú zmeny ponuky a 

dopytu 

 Trhový mechanizmus  

- trh 

- ponuka 

- dopyt 
- cena 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 
 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 
s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika trhu, 

ponuky a dopytu 

Tvorba cien podľa 

vzorca 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

2  

IV. Vie charakterizovať základné podmienky úspešného 

podnikania 

Na príklade zo života vie porozprávať o podnikoch 

a podnikateľoch v regióne  

 Základné formy 

podnikania 

- podnik 

- formy podniku 

- podnikanie 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Charakteristika 

parlamentných volieb, 

komunálnych volieb, 

základné podmienky pre 

účasť vo voľbách, 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

2  



- fyzická a právnická 

osoba 

- zisk, strata 

Práca v tíme proces voľby; 

 

Pracovná aktivita žiaka 

pochvalou) 

 

 

 

 Pripravená projektová dokumentácia a oboznámenie 

s úspešnými podnikmi a podnikateľmi v našom 

regióne 

 Projektové práce  

- úspešní podnikatelia 

v regióne Novohrad  

 Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 
 

Prezentácia 

projektov  

 

Výstupy jednotlivých 

tímov a oboznámenie 

s vlastnou prácou 

Ústne hodnotenie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

 

 

2  

V. Vie vysvetliť uvedené pojmy  

Vie zdôvodniť priamu úmeru medzi produktivitou 

práce a množstvom tovaru 

 Výroba a výrobca 

- výroba 

- výrobca 

- produktivita práce 

- konkurencieschopnosť 

 GEG 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou, 
s internetom 

Samostatná 

práca 

 

Charakteristika pojmu 

výroba, výrobca, 

produktivita práce a 

konkurencieschopnosť 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

 

 

1  

 Vie definovať uvedené pojmy a uviesť rozdiely medzi 

súkromnou a verejnou spotrebou  

Vie použiť konkrétne príklady na obmedzenie 

súkromnej a verejnej spotreby 

 Spotreba , spotrebiteľ 

- spotrebiteľ 

- spotreba 

- súkromná potreba 

- verejná spotreba 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Práca  s 

internetom 
 

Charakteristika pojmov Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

2  

 Vie rozlíšiť a vysvetliť jednotlivé pojmy  

Vie určiť faktory vytvárajúce hodnotu peňazí 

 Peniaze v trhovej 

ekonomike 

- peniaze 

- vznik peňazí 

- funkcia peňazí 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Mediálna 

výchova 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmu 

peniaze ich vznik a 

funkcia 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

 

1  

VI. Vie zdôvodniť opodstatnenosť finančných inštitúcií 
v trhovej ekonomike  

Vie ich porovnať z hľadiska služieb 

Vie posúdiť mieru rizika pri použití nebankového 

subjektu 

 Finančné inštitúcie 
v trhovej ekonomike 

- banky 

- sporiteľne 

- poisťovne 

- nebankové subjekty 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmov 
banka, ich druhy, 

nebankové subjekty 

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

 

 

1  

 Preveriť úroveň vedomostí z 8. ročníka  Zhrnutie učiva za druhý 

polrok 

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  
Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Pracovné aktivity 

žiakov  

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

2  

 

 
KRITÉRIÁ HODNOTENIA PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA 

Zásady hodnotenia na hodinách občianskej náuky 

1.Hodnotenie žiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.   

2. Pri hodnotení učiteľ rešpektuje dôstojnosť žiakovej osobnosti - poukázať na nedostatky ale súčasne kladne ohodnotiť správnosť v prejave. 

3. Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ. 



4. Učiteľ hodnotí podľa kritérií, s ktorými zoznámi žiakov na začiatku školského roku. 

5. Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 

6. Žiak bude aspoň dvakrát v školskom roku ústne preskúšaný,  vypracovanie projektu je povinnou súčasťou známky a do celkového hodnotenia sa započítava aj aktivita žiakov ako 

vyjadrenie prístupu a záujmu pre predmet a preberané témy; 

7.  Konečná známka bude zohľadňovať: ústne odpovede, písomné odpovede,  aktivitu žiakov, projekt 

 

NA HODINÁCH OBN V 8. ROČNÍKU SA DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
Povinné sú:  

a. ústne odpovede (na zistenie úrovne osvojených vedomostí); 

b. písomné odpovede (na zistenie úrovne osvojených vedomostí); 

c. aktivita žiakov na vyučovacej hodine; 
       

       Projekty: v 1. polroku: Rodinné a trestné právo  

                             V 2 . polroku: Peniaze a finančné inštitúcie 

 

9.ročník 
Mesiac 

 
Výkonový štandard 

 

Tematický 

celok 

Téma/Obsahový 

štandard 

Medzipredme

tové 

vzťahy/priere

zové tematiky 

Metódy 

a formy 

vyučovania 

Výstup na 

hodnotenie 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX.   Úvodná vyučovacia 

hodina 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Rozhovor 

Diskusia 

 

Pracovná aktivita 

žiaka 

Ústne hodnotenie 1  

 Žiak si uvedomuje dôležitosť vnímania budúcnosti 
ľudstva, jeho hrozby a problémy  

Žiak vie charakterizovať podstatu globálnych problémov  

Žiak vie vysvetliť dôvody vzniku etiky 21. stor. a uviesť 
možnosti riešenia golbálnch problémov   

 

Globálne 

problémy 

súčasného 

sveta  

Podstata globálnych 
problémov 

-čo nás čaká 

v budúcnosti 
-čo nás najviac 

ohrozuje 
-dokážeme problémy 

riešiť? 

DEJ, GEG, 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
Enviromentáln

a 
 výchova 

Multikultúrna 

výchova  
 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 
s učebnicou 

 

Charakteristika 
globálnych problémov  

Druhy problémov 

 jeho problémy  
Možnosti vedy 

a techniky  
Obsah etiky 21. stor.   

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 
 

 

1  

 Žiak vie charakterizovať príčiny vojen  

Vie uviesť druhy vojen a ich dopad na ľudskú spoločnosť 

Vie uviesť súčasné krajiny vo vojnovom konflikte   

 Militarizácia svetového 

hosp. a nebezpečenstvo 

vojny  
-druhy vojen 

-vznik súčasných 

vojnových konfliktov 
 

DEJ, GEG 

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 
Spôsobilosť 

riešiť 

problémy  

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 
Práca 

s učebnicou 

a internetom  
Samostatná 

práca 

Charakteristika 

pojmov militarizácia 

a konverzia 
Charakterizovať 

rozdiely medzi 

rôznymi druhmi  vojny 
Priebeh konverzie v 

SR   

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 
žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

 

2  



X. Vie rozlíšiť jednotlivé formy životného prostredia   

Vie charakterizovať a  uviesť príklady konzumného 
spôsobu života a jeho dopad    na zdravie človeka  

    

 

  Človek a ŽP 

-ŽP živé, neživé, 
biofyzikálne, duševné, 

umelé 

-konzumný spôsob 
života 

BIO 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

Enviromentáln
avýchova  

Občianske 

kompetencie  
 

Rozhovor 

Diskusia  
Výklad 

Práca 

s učebnicou 
Samostatná 

práca 

Charakteristika 

životného prostredia 
Skladba ŽP človeka 

Definícia ŽP   

Frontálne 

skúšanie  
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

 

  
 

 

1  

 Vie vysvetliť príčiny ekologických problémov  sveta  

Vie vymenovať druhy ekológie  a rozoznať základné 
ekosystémy  

 Ekologické problémy 

sveta  
-čo je ekológia 

-zloženie ekosystému 

-základné ekosystémy 

BIO, GEG  

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj; 

Enviromentáln
a výchova  

 

Rozhovor 

Výklad 
Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Ekológia krajiny 

a človeka  
Vzťahy medzi živými 

a neživými organiz. 

Regenerácia 
ekosystému 

 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

 

 

1  

 Vie vysvetliť význam kyslíka pre život 

Chápe dôsledky stenšovania ozónovej vrstvy 

a znečisťovanie ovzdušia 

Základné 

zložky ŽP a ich 

ochrana 

Vzduch 

-otázka dostatku 

kyslíka, ozónová vrstva  
 

 

 GEG, BIO 

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj; 

Enviromentáln

a výchova 
 

Rozhovor  

Výklad 

Práca 
s internetom, 

učebnicou  

Samostatná 
práca 

Atmosféra- vzdušný 

obal Zeme  

Zloženie vzduchu  
Funkcia ozónovej 

vrstvy  

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 
žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

 

1  

XI. Vie definovať pojem skleníkový efekt a jeho dopady na 
našu planétu  

Vie uviesť najviac znečistené krajiny/ mestá sveta  

Vie zdôvodniť prečo sa vlády sveta zaoberajú 
problémami otepľovania,  produkcie CO2 a dôvody 

uzatvárania medzinárodných dohovorov  

 

 Vzduch 
-ozónová diera 

a skleníkový efekt  

-znečisťovanie 
ovzdušia-smog 

 BIO, GEG 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 
Enviromentáln

a  výchova; 

 

Diskusia  
Výklad 

Práca 

s učebnicou 
Samostatná 

práca 

Charakteristika 
ozónovej diery 

a skleníkového efektu  

Škodlivosť smogu  
 

Písomné skúšanie 
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

 

 

1  

 Žiak vie vytvoriť samostatne projekt poukazujúci na 
devastáciu našej planéty a navrhnúť opatrenia slúžiace na 

záchrnu života na Zemi  

 

 Vzduch 
-projekt o hrozbe 

znečisteného ovzdušia 

pre ľudstvo 

 BIO, GEG 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
Komunikatívne 

kompetencie  

Enviromentáln
a výchova 

  

Diskusia  
Výklad 

Práca 

s internetom 
Práca vo 

dvojiciach 

 

Vytvorenie projektu 
o znečisťovaní 

ovzdušia na našej 

planéte  
(samostatná 

a skupinová práca)  

Prezentácia žiackych 
prác  

Ústne hodnotenie 
Pracovná aktivita 

žiaka na projekte  

(vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

 
 

1  

 Vie vysvetliť kolobeh vody v prírode a uviesť 
nebezpečenstvá pre človeka súvisiace so znečisťovaním 

morí a oceánov 

 Voda 
-samočistenie  

-znečisťovanie 

povrchových vôd 
-ekologické  havárie 

 ETV,BIO 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 
Enviromentáln

avýchova 

 

Rozhovor 
Výklad 

Práca 

s učebnicou 
Samostatná 

práca 

Charakteristika vody,  
jej význam  

Znečisťovanie 

a samočistenie vody  
 

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

 

1  

 Žiak vie vytvoriť samostatne projekt poukazujúci na 
následky nedostatku pitnej vody pre život človeka a 

na dôsledky ekologických havarií 

 Voda 
-projekt  o hrozbe 

nedostatku pitnej vody 
a o dôsledkoch 

ekologických  havárií 

 BIO, ETV 
Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj; 

Enviromentáln

avýchova 

 

Diskusia 
Výklad 

Samostatná 
práca 

Vytvorenie projektu 
o dôležitosti vody  na 

interaktívnej tabuli 
s výkladom žiaka 

Prezentácia žiackych 

prác  

Ústne hodnotenie 
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

 

 

 

1  



XII.  

Žiak vie vysvetliť význam pôdy z hľadiska pestovania 

obživy pre ľudí a živočíchy  

Chápe následky znečisťovania pôdy a jeho dopad na 

zdravie človeka  

 Pôda 

-význam pôdy 
-znečisťovanie pôdy 

-erózia pôdy 

 

BIO 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

Tvorba 
projektu 

a prezentačnýc

h schopností 

Práca v tíme 

Práca 
s učebnicou, 

internetom, 

pc, 
materiálmi 

z novín, 

časopisov;  

Charakteristika pôdy  

Význam ornej  pôdy 
Znečisťovanie a erózia 

pôdy   

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 
žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

 

 

1  

 Žiak vie vytvoriť samostatne projekt poukazujúci na 
nedostatok potravín pre obyvateľstvo planéty na úbytok 

pôdneho fondu  

 Pôda 
-projekt: Čím nakŕmi 

Zem svoje deti 

GEG,BIO 
Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 
s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Vytvorenie projektov 
prostredníctvom 

posterov a ich 

prezentácia  

Ústne hodnotenie 
a hodnotenie 

známkou  

2  

I 

 

. 

Vie poukázať hľadať riešenia na zlepšovanie kvality 

ľudského života a rešpektuje rozmanitosť našej planéty  

Chápe nutnosť zmeny osobného prístupu a praktík   

 Základné princípy 

stratégie trvalo 

udržateľného života 
-úcta k životu 

-zlepšovanie kvality 

života 

BIO   

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj; 

Multikultúrna 

výchova 
 

Diskusia  

Práca 

s učebnicou 
Samostatná 

práca 

Charakteristika 

pojmov stratégia 

trvalo udržatelného 
života, ekologická 

stratégia a úlohy 

medzinárodných 
organizacií 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie  

 
 

 

1  

 

 

 

Vie použiť informácie a vedomosti získané obsahom 

učiva v prvom polroku, vie sa orientovať v globálnych 

problémoch sveta  a navrhnúť ich riešenia  

 Zhrnutie učiva v prvom 

polroku  

- polročné hodnotenie  
 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 
Enviromentáln

a výchova  

 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Charakteristika 

pojmov globálne 

problémy zdravé 
ovzdušie, voda, pôda, 

nebezpečenstvo vojen  

Frontálne 

skúšanie 

Ústne skúšanie 
Testovacie úlohy 

 

 

 

1  

II. Vie vysvetliť fungovanie nových techologií,  druhy 

odstraňovania odpadov a uviesť ako on sám vie byť 
ekologicky  nápomocný pri triedení odpadu 

 Nové technológie 

spracovania surovín 
a energie  

-bezodpadové 

technológie 
-domový a kom. odpad 

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj 

Enviromentáln

a výchova  
 

Diskusia  

Výklad 
Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Charakteristika 

pojmov bezodpadové 
technológie, domový 

odpad, komunálny 

odpad 
Zbavovanie sa odpadu 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

 

 

1  

 Žiak vie charakterizovať  čo sú obnoviteľné 
a neobnoviteľné zdroje energie  

Vie vyjadriť svoj názor na výstavbu  jad.  elektrární 

a určiť perspektívne zdroje do budúcnosti 

 

 Energetické 
a surovinové problémy 

-obnoviteľne 

a neobnoviteľné zdroje 

energie   

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj; 

Občianske 

kompetencie  

Rozhovor 
Diskusia  

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika 
prírodných 

energetických zdrojov  

Charakteristika 

biomasy  

Ústne hodnotenie 
Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

2  

III. Žiak vie uviesť znaky rozvojových krajín,  

uviesť problémy,  ktorým musia čeliť  

Vie charakterizovať skupinu  OPEC  
Vie navrhnúť riešenia problémov  

 Civilizačné problémy 

21.stor. 

-vznik a život 
v rozvojových 

krajinách 

-kategórie rozvojových 
krajín 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
Enviromentáln

a výchova  

Kompetencie 
riešiť 

problémy  

Diskusia 

Výklad 

Práca 
s učebnicou, 

internetom; 

Samostatná 
práca 

Charakteristika 

pojmov rozvojová 

krajina, OPEC, azíjske 
tigre 

Zadlženosť 

rozvojových krajín   

Frontálne 

skúšanie 

Pracovná aktivita 
žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

 

 

2  



 Žiak rozumie pojmu populačná explózia a jej vplyvu na 

život ľudí v rozvojových krajinách  
Dokáže pomenovať problémy výživy, zadĺženosti, vojen 

a ich dôsledky na život ľudí v rozvojových krajinách    

 Problém rastu obyv. 

a jeho výživy  
-populačná  explózia 

-príčíny hladu 

a podvýživy  
-dôsledky 

 

DEJ,GEG 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj; 

Kompetencie 
riešiť 

problémy  

 

Rozhovor  

Výklad 
Práca s tlačou 

Samostatná 

práca 

Charakteristika pojmu 

populačná explózia, 
nízka produktivita 

práce  

Potreba reforiem  

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 
žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

 

 

1  

 Žiak chápe rozdiel medzi imigrantom a emigrantom a vie 

pomenovať príčiny migrácie chudobného obyvateľstva  

 Ekonomické 

prisťahovalectvo  
-imigranti  

-príčiny migrácie 

chudobného obyvateľ. 

DEJ,GEG 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 
výchova 

Diskusia  

Výklad 
Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

Charakteristika 

migrácie  
Ekonomické 

prisťahovalectvo  

Vysoká 
nezamestnanosť 

a dopad na 

obyvateľstvo   
 

Ústne skúšanie  

Testové úlohy  
 

1  

IV. Vie vymenovať druhy civilizačných chorôb  

Pozná ich podstatu  a príčiny rozširovania  
Vie uviesť dôvody, prečo majú niektoré krajiny najvyšší 

počet nakazených  

Žiak chápe pojmom životná filozofia a zdravý životný 
štýl  

  

 Civilizačné choroby 

-príčiny  a výskyt  
-druhy civ. chorôb 

-zdravie a stres  

-závislosti (fajčenie, 
alkoholizmus, 

narkománia, internet)  

 
 

BIO,ETV 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  
Výklad 

Práca 

s učebnicou 
Samostatná 

práca 

Charakteristika 

civilizačných chorôb  
Charakteristika 

pojmov zdravie,  

choroba, stres 
a imunita  

Následky závislosti na 

zdravý   
 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

2  

 Žiak vie samostatne spracovať dané témy do projektov na 

interaktívnej tabuli pre spolužiakov urobiť výklad   

 Projekty: 

 

Hlad a bieda vo svete  
Civilizačné choroby 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
Komunikačné 

schopnosti 

 

Práca na 

projekte  

Tvorba projektov a ich 

prezentácia  

Ústne hodnotenie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

 
 

 

1  

 Vie použiť informácie a vedomosti získané obsahom 

učiva v druhom  polroku, vie sa orientovať v globálnych 

problémoch sveta  a navrhnúť ich riešenia 

 Zhrnutie štvrťročného 

učiva tematického 

celku  

 Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 
Komunikačné 

schopnosti 

 

Testovacie 

úlohy 

Samostatná 
práca žiakov  

Charakteristika 

pojmov všetkých tém 

prebraných 
v tematickom celku  

Ústne hodnotenie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 
známkou, 

pochvalou) 

 
 

1  

V. Žiak sa naučí pracovať s rozpočtom rodiny a hľadať 

úspory v rozpočte  
Žiak dokáže zostaviť rodinný rozpočet  

Rozvoj 

finančnej 

gramot- nosti 

Hospodárenie v rodine 

-príjmy a výdavky 
rodinného rozpočtu 

-zostavenie rodinného 

rozpočtu 

 GEG 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj; 

 

Rozhovor 

Diskusia  
Práca 

s učebnicou 

Samostatná 
práca 

 

Charakteristika 

pojmov 
rodinné príjmy 

a výdavky  

rodinný rozpočet  
samostatné 

hospodárenie   

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 
Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

 

 

1  

 Žiak pochopí všetky zložky štátneho rozpočtu a chápe 

nutné výdavky štátu pre občanov  

 

 Štátny rozpočet 

-príjmová a výdavková 

stránka 
-zostavovanie štátneho 

rozpočtu SR 

DEJ,GEG 

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj 

 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 
Práca  s 

internetom 

 

Charakteristika 

pojmov  

zostavenie štátneho 
rozpočtu  

daňové a nedaňové 

príjmy  

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

1  



výdavky štátu  

 Žiak dokáže zostaviť svoj osobný rozpočet 

Učí sa prijímať finančnú zodpovednosť za svoje 

rozhodnutia  
Chápe príčiny svetových hospodárskych kríz  

 Škol. rodin. kalen- dár  

finan.  gramot. 

-môj osobný rozpočet  
-úver a dlh 

-svetové hosp. krízy 

 

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 
rozvoj; 

Mediálna 

výchova 

Rozhovor 

Diskusia  

Výklad 
Samostatná 

práca 

Charakteristika 

pojmov osobný 

rozpočet  
úvery a dlhy  

hospodárske krízy 

investovanie 

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 
žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 
 

 

2  

VI. Žiak získava bližší pohľad na spôsob ako sa spoloč. 

spotreba odráža na ekonomike našej krajiny  

Rozumie pojmu ekospotreba a učí sa správať ako 

rozumný a informovaný   spotrebiteľ  

 Spotrebiteľská výchova 

v triede 

-spoločenská spotreba 

v dnešnom svete 

-nakupovanie v 21.stor 
-reklama a médiá 

-Eko-spotreba 
-infor. spotrebitelia  

ETV 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Mediálna 
výchova  

Diskusia  

Výklad 

Práca s 

internetom 

Samostatná 
práca 

Pracovné aktivity 

žiakov  pri 

zostavovaní reklamy 

na tovar  

informácie pre 
spotrebiteľa  

Ústne hodnotenie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 

žiaka (vyjadrená 

známkou, 
pochvalou) 

 
 

1  

 Preveriť úroveň vedomostí z 9. ročníka  Zhrnutie učiva za druhý 
polrok 

 

Osobnostný 
a sociálny 

rozvoj; 

Komunikačné 
schopnosti 

 

Diskusia 
Samostatná 

práca 

Orientácia 
a zvládnutie 

vedomostí učiva 

v jednotlivých 
tematických celkoch 

Frontálne 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

Pracovná aktivita 
žiaka (vyjadrená 

známkou, 

pochvalou) 

2  

 

HODNOTENIE  

 

HODNOTENIE ÚSTNEJ ODPOVEDE 
Stupeň 1 (výborný): ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo, využívať pri intelektuálnych, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo 

uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú 

kvalitné, iba s menšími nedostatkami. 

 

Stupeň 2 (chválitebný): ak žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj 

písomný prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

Stupeň 3 (dobrý): ak má žiak v presnosti, celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov podľa učebných osnov a pri ich využívaní nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, 

ktoré využíva pri intelektuálnych a praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých 

úloh. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 

V kvalite výsledkov jeho činností 

sú častejšie nedostatky.  

 



Stupeň 4 (dostatočný): ak má žiak v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenie poznatkov podľa učebných osnov ako i v ich využívaní závažné medzery. Pri riešení teoretických a praktických 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a 

výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností 

a v grafickom prejave sa prejavujú chyby, grafický prejav je málo estetický. Vážne chyby a nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný):  ak si žiak neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a 

praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet 

učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne chyby a 

nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

HODNOTENIE TESTOV A MALÝCH PÍSOMNÝCH PRÁC 

Stupnica  
100% - 90%    :1 

89%-70%        :2 

69%-50%        :3 

49%-30%        :4 

29%-0%          :5 

 

HODNOTENIE PROJEKTOV 
Obsahová stránka projektu  (10 – 0 bodov) 

 originalita  

 pochopiteľnosť obsahu 

 ucelené, presné, výstižné splnenie všetkých obsahových tém, s ktorými bol žiak oboznámený vopred pri ich zadávaní 

 

Formálna stránka a prezentácia projektu (5 – 0 bodov) 

 projekt je nápaditý, originálny 

 obrázky korešpondujú s textom 

 obrázky a písmo majú výbornú/zlú úpravu 

 pri prezentácii projektu hovorí samostatne, plynule, jasne, zreteľne formule myšlienky 

 

Stupnica  

15 – 13 bodov  stupeň klasifikácie 1 

12 – 10 bodov  stupeň klasifikácie 2 

9 – 6 bodov stupeň klasifikácie 3 

5 -  4 body stupeň klasifikácie 4 

3 -  0 bodov  stupeň klasifikácie 5 

Vyučujúci má možnosť prispôsobiť si hodnotenie konkrétnej téme a forme projektu. 

Plán bol vypracovaný podľa ŠVP ISCED 2 pre nižšie sekundárne vzdelávanie pre predmet Občianska náuka; 

Plán vypracovala Mgr. Gabriela Aláčová a Jarmila Móricová 


