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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania: Nižšie stredné vzdelanie – 2.stupeň základnej školy 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Občianska náuka 

Školský rok: 2017/2018 

Triedy: VII.A, VII.B 

Vyučujúci: Mgr.A.Csanak 

Učebný materiál    A.Drozdíková, D. Ďurajková – Občianska náuka pre 7.ročník základných škôl, SPN – Mladé letá ,s.r.o. 

Bratislava,2017 

 
Časová dotácia: 1. hodina týždenne ( 33.hodín ročne)           
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M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I  Úvodná hodina  
 

Žiaci sú oboznámení s novým 
predmetom, cieľmi , obsahom 
učiva občianskej náuky v 7. 
ročníku, so základnými učebnými 
pomôckami,  
- vedia dodržiavať pravidlá 
bezpečnosti v učebniach a pri 
práci s pomôckami,/BOZP/ 

motivačný rozhovor, 

hromadná, skupinovo-

problémová 

OSR- akceptovať 

dôležitosť každej 

roly a presadenia 

sa v skupine a tiež 

prijať pravidlá 

práce v skupine, 

uvedomovať si 

hodnotu rôznosti 

ľudí, názorov, 

prístupov 

k riešeniu 

problémov 

1 

IX/II 1.TC- Postavenie 
jednotlivca v 
spoločnosti 

Osobnosť človeka 
osobnosť, dedičnosť, 
výchova, 
typy osobnosti 

- uvedomujú si neopakovateľnosť 
charakteristických znakov 
osobnosti,  
dedičnosť,výchova, 
- poznajú zákl. typy osobnosti 
podľa temperamentu a vedia 
zaradiť seba samého, 
dokáže simulovať v rolových 
hrách základné typy osobnosti 
podľa temperamentu 

hromadné vyučovanie, 
brainstorming, diskusia, 
písomné metódy 

OSR- zvážiť 
svoje potreby,  
svoje silné a slabé 
stránky a  
možnosti svojho 
rozvoja 
-rozmýšľať o 
sociálnych a 
morálnych 
dilemách  
a zaujať k nim 
postoj 

2 

IX/III  Schopnosti - poznajú svoje všeobecné hromadné vyuč., OSR- vedieť si 3 
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osobnosti  

schopnosti, 
všeobecné, 
špeciálne, vlohy 

a špeciálne schpnosti, 
- vedia čo sú vlohy, 
- vedia čo je inteligencia 
 

skupinové vyuč., 
samostatná práca, 
jednoduchý výklad, 
brainstorming, diskusia 

obhájiť svoj názor, 
byť tolerantný 
k názorom 
druhých, 
dodržiavať 
pravidlá diskusie 
uvedomovať si 
mravné rozmery 
rôznych spôsobov 
ľudského 
správania 
 

IX/IV  Psychické procesy 
pocit, vnem, 
predstava, pamäť, 
myslenie 

- vedia rozlíšiť krátkodobú 
a dlhodobú pamäť a chápe ich 
význam pre svoje vzdelávanie,      
- uvedomujú si súvislosť medzi 
pamäťou a myslením v procese 
učenia sa,                                            

vysvetľovanie, písomné 
metódy, analýza, 
diskusia, hromadné 
vyučovanie 

OSR- osvojovať si 
študijné zručnosti 
 

4 

X/I  Štýly učenia 
štýly učenia sa 

- - pozná rôzne štýly učenia, 
- - vie, ako dosiahnúť najlepšie   

výsledky pri učení, 
- - posudzujú zákl. metódy učenia 

sa a hľadá si najvhodnejšie pre 
seba 

zážitkové vyučovanie, 
brainstorming, 
vysvetľovanie 
hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca 

OSR- osvojovať si 
študijné zručnosti 
 

5 

X/II  Sociálne skupiny 
sociálne skupiny, 
delenia sociálnych 
skupín 
 

- uvedomujú si vytváranie 
sociálnych vzťahov vo všetkých 
skupinách, ktorých je členom, 
- pozná kritériá delenia sociálnych 
skupín 

zážitkové vyučovanie, 
brainstorming, 
vysvetľovanie 
hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca 

OSR- prispievať 
k utváraniu 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v triede 
aj mimo nej 

6 

X/III  Socializácia - uplatňujú poznatky o socializácií zážitkové vyučovanie, OSR- rozvíjať 7 
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jednotlivca 
socializácia, 
jednotlivec, trest, 
odmena, svedomie 

pri svojom včleňovaní sa do 
sociálnych skupín, 
- vie konať ako sociálna bytosť 
 

brainstorming, 
vysvetľovanie 
hromadné vyuč., 
skupinové vyuč., 
samostatná práca 

základné 
schopnosti dobrej 
komunikácie 
a k tomu príslušné 
vedomosti 
utvárať a rozvíjať 
základné 
zručnosti pre 
spoluprácu 
získať základné 
sociálne zručnosti 
pri riešení 
zložitých situácií 
  

MUV- rozvíjať 

schopnosti 

rozpoznať prejavy 

rasovej 

neznášanlivosti 

a napomáhať 

prevencii vzniku 

xenofóbie, 

uvedomovať si 

možné dopady 

svojich 

verbálnych 

i neverbálnych 

prejavov 

a pripravenosť 
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niesť 

zodpovednosť za 

svoje správanie 

X/IV  Sociálne vzťahy 
v skupinách 
sociálne vzťahy, 
sociálna štruktúra, 
vodca 
 

 

- rešpektujú každého člena 
skupiny bez ohľadu na jeho 
pozíciu v skupine, 
- vedia odolávať tlaku niektorých 
členov skupiny, 
- pozná svoje miesto v skupine 
 

vysvetľovanie, 
rozprávanie, zážitkové 
vyučovanie, 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie 
 

OSR- rozvíjať 
základné 
schopnosti dobrej 
komunikácie 
a k tomu príslušné 
vedomosti 
utvárať a rozvíjať 
základné 
zručnosti pre 
spoluprácu 
získať základné 
sociálne zručnosti 
pri riešení 
zložitých situácií 
 
MUV- 
uvedomovať si 
vlastnú identitu, 
byť sám sebou, 
reflektovať 
vlastné 
sociokultúrne 
zázemie, 

1. stimulovať, 
ovplyvňovať 
a korigovať svoje 
správanie a svoj 
hodnotový 
systém, učiť sa 

8 
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vnímať odlišnosti 
ako príležitosti 
k obohateniu, nie 
ako zdroj 
konfliktu 
 

XI/I  Pozície, roly 
jednotlivca 
v sociálnej skupine 
pozícia, status, rola 

- pozná pozície, status a roly 
jednotlivcov v spoločenských 
skupinách, 

vysvetľovanie, 
rozprávanie, zážitkové 
vyučovanie, 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie 
 

OSR- akceptovať 
dôležitosť každej 
roly a presadenia 
sa v skupine a tiež 
prijať pravidlá 
práce v skupine  

9 

XI/II  Sociometria skupiny 
pozorovanie, 
rozhovor, dotazník, 
sociometrická 
metóda, sociogram, 
sociálna klíma 

- poznajú zákl. metódy merania 
soc. vzťahov v skupine, 
- podporujú včleňovanie sa 
jednotlivcov do soc. skupín, 
- uvedomujú si súvislosť medzi 
vzťahmi v skupine a konaním 
členov soc. skupiny, ako aj 
skupiny ako celku, 
- vie sa správať priateľsky 

hromadné vyuč., 

skupinové vyuč., 

samostatná práca, 

jednoduchý výklad, 

brainstorming, diskusia 

OSR- zvážiť 
svoje potreby,  
svoje silné a 
slabé stránky 
a možnosti svojho 
rozvoja 
-rozmýšľať o 
sociálnych a 
morálnych 
dilemách a 
zaujať k nim 
postoj 

10 

XI/III  Komunikácia 
v sociálnych 
skupinách 
sociálna 
komunikácia, 
verbálna, 
neverbálna, 

- ovládajú a v každodennom 
živote používajú základné 
komunikačné zručnosti –
komunikujú, 
- vie efektívne komunikovať 

zážitkové vyuč., 
rozprávanie, 
diskusia, 
inscenačné metódy 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie 

OSR- primerane 
komunikovať v 
rôznorodých  
situáciách 
svojho života 
a brať do úvahy i  
špecifiká 

11 



7 

 

efektívna 
komunikácia 

a význam 
neverbálnej 
komunikácie, 
analyzovať 
vlastné 
komunikačné 
problémy a 
riešiť ich sám 
alebo s pomocou 
iných 

MUV- je schopný 
využívať rôzne 
formy 
komunikácie. 
Aktívne počúva, 
rešpektuje názory 
iných. Dokáže 
argumentovať v 
prospech svojich 
názorov 

XI/IV  Spolupráca 
v sociálnej skupine 
spolupráca, 
súťaženie, 
kooperatívne učenie 

- - vie ako spolupracovať, 
kooperovať  v triede, 

- - chápe význam spolupráce 
-  

hromadné vyuč., 

skupinové vyuč., 

samostatná práca, 

jednoduchý výklad, 

brainstorming, diskusia 

OSR- vedieť si 
obhájiť svoj názor, 
byť tolerantný 
k názorom 
druhých, 
dodržiavať 
pravidlá diskusie 
uvedomovať si 
mravné rozmery 
rôznych spôsobov 
ľudského 

12 
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správania 
 
MUV- aktívne 
buduje pokojné 
spolunažívanie s 
Okolím 
 

XII/I  Konflikty a ich 
riešenia 
konflikt, dohoda, 
kompromis, 
mediácia 

- - vie pozitívne riešiť konflikty, 
- - chápe potrebu kompromisu, 
- - vie kto je mediátor 

zážitkové vyuč., 
rozprávanie, 
diskusia, 
inscenačné metódy 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie 

OSR- vedieť si 
obhájiť svoj názor, 
byť tolerantný 
k názorom 
druhých, 
dodržiavať 
pravidlá diskusie 
uvedomovať si 
mravné rozmery 
rôznych spôsobov 
ľudského 
správania 
 
MUV- 
uvedomovať si 
vlastnú identitu, 
byť sám sebou, 
reflektovať 
vlastné 
sociokultúrne 
zázemie, 

2. stimulovať, 
ovplyvňovať 
a korigovať svoje 
správanie a svoj 

13 
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hodnotový 
systém, učiť sa 
vnímať odlišnosti 
ako príležitosti 
k obohateniu, nie 
ako zdroj 
konfliktu 
 

XII/II  Využívanie voľného 

času                

spôsoby trávenia 

voľného času, 

voľnočasové aktivity 

voľný čas v rodine 

- vedia rozlíšiť vhodné 
a nevhodné spôsoby trávenia 
voľného času,                                    
- vysvetlia, prečo je pre rozvoj ich 
osobnosti dôležité spoločné 
trávenie voľného času,                    
- naučia sa prispôsobovať 
ostatným členom rodiny,                
- formujú si pocit spolupatričnosti 

zážitkové vyučovanie, 
brainstorming,    
diskusia, 
rozprávanie, rozhovor, 
didaktické hry 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie 

OSR- uplatňovať  
získané životné 
zručnosti a 
prijaté pravidlá 
pri pohybových  
a športových  
činnostiach  
 
ENV- podnecovať 
aktivitu, 
tvorivosť, 
toleranciu, 
ústretovosť 
a ohľaduplnosť vo 
vzťahu 
k prostrediu 
prispievať 
k utváraniu 
zdravého 
životného štýlu 
a k vnímaniu 
hodnôt 
prostredia, 
angažovať sa 

14 
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v riešení 
problémov 
spojených 
s ochranou 
životného 
prostredia 

XII/III  Zdravý spôsob 
života  
zdravá životospráva, 
pravidlá duševnej 
hygieny 

- uplatňuje zásady zdravej výživy 
a pravidlá duševnej hygieny 

hromadné vyuč., 

skupinové vyuč., 

samostatná práca, 

jednoduchý výklad, 

brainstorming, diskusia 

OSR- vyhodnotiť  
primerané a 
neprimerané  
reakcie na 
záťažové situácie  
-uprednostniť  
nadobudnuté 
zásady zdravého 
životného štýlu 
vo svojom 
správaní a konaní 
-zvážiť význam  
rôznych  
relaxačných 
techník a podľa  
možností a  
potreby ich 
využívať 

15 

I/I  Zdravý životný štýl 
životné štýly, stres, 
relaxačné techniky, 
pravidlá duševnej 
hygieny 

- porovnávajú jednotlivé životné 
štýly; 
- vedia identifikovať stres 
a naučia sa techniky na jeho 
odbúranie, 
- uplatňujú pravidlá duševnej 
hygieny vo svojej rodine 

hromadné vyuč., 

skupinové vyuč., 

samostatná práca, 

jednoduchý výklad, 

brainstorming, diskusia 

OSR- vyhodnotiť  
primerané a 
neprimerané  
reakcie na 
záťažové situácie  
-uprednostniť  
nadobudnuté 
zásady zdravého 

16 
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životného štýlu 
vo svojom 
správaní a konaní 
-zvážiť význam  
rôznych  
relaxačných 
techník a podľa  
možností a  
potreby ich 
využívať 

I/II  Projekt- Zdravý 
spôsob života a 
zdravý životný štýl        

- - získava zručnosti zdravého 
spôsobu života a zdravého 
životného štýlu 

tvorba projektu, 
zbieranie informácií -
internet, doplnková 
literatúra, 
skupinová práca, 
individuálna práca 

OSR- vyhodnotiť  
primerané a 
neprimerané  
reakcie na 
záťažové situácie  
-uprednostniť  
nadobudnuté 
zásady zdravého 
životného štýlu 
vo svojom 
správaní a konaní 
-zvážiť význam  
rôznych  
relaxačných 
techník a podľa  
možností a  
potreby ich 
využívať 
 
TBZ- vedieť 
prezentovať sám 
seba, ale aj prácu 

17 
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v skupine, 
naučiť sa 
prezentovať svoju 
prácu písomne aj 
verbálne s 
použitím 
informačných a 
komunikačných 
technológií 
 
 

I/III  Opakovanie 
tematického celku -
Postavenie 
jednotlivca v 
spoločnosti 

- dokážu získané vedomosti 
uplatniť v každodennom živote 

diskusia, 
rozprávanie, 
brainstorming, 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie 
 

OSR- uvedomovať 
si hodnotu 
spolupráce 
učiť sa 
zodpovednosti za 
svoju prácu, úcte 
k práci druhých 
 

18 

II/I 2.TC- Sociálne vzťahy 
v spoločnosti 
 

Spoločnosť, jej 
vznik, vývoj 
a charakteristika 
spoločnosť, človek, 
komunita 

Žiaci: 
- vedia použiť informácie 
z dejepisu o vzniku a vývoji 
ľudskej spoločnosti a človeka; 
- poznajú základné znaky ľudskej 
spoločnosti, 
- rozlišujú medzi vidieckou a 
mestskou komunitou 

diskusia, 

práca s doplnkovou 

literatúrou, 

práca s internetom, 

vysvetľovanie, 

brainstorming 

OSR- uvažovať o 
dôsledkoch 
vlastného 
správania a 
konania  
-rozpoznať 
prejavy 
sociálneho násilia 
a nespravodlivosti 
 

19 

II/II  Štruktúra 
spoločnosti 

- vedia rozčleniť ľudskú 
spoločnosť na jednotlivé typy 

vysvetľovanie, 
diskusia, 

OSR- formulovať 
problémy spojené 

20 
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a sociálne vzťahy 
v nej 
štruktúra, vzťahy 
v spoločnosti 

 

štruktúr, 
- vnímajú seba ako súčasť 
jednotlivých štruktúr spoločnosti 

rozhovor, 
tvorivé činnosti, 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie, 
samostatná práca 
 

so sociálno-
patologickými 
javmi v 
spoločnosti a  
uprednostniť 
odmietavý postoj 
k nim vo 
svojom správaní 
  
MUV- 
prostredníctvom 
informácií 
vytvárať postoje 
a rešpekt 
k odlišným 
sociokultúrnym 
skupinám, 
reflektovať 
zázemie 
príslušníkov 
ostatných 
sociokultúrnych 
skupín a uznávať 
ich 

II/III  Veľké spoločenské    
skupiny   
spoločenská skupina, 
spoločenské vrstvy, 
triedy, kasta, stav 

 

- poznajú základné rozvrstvenie 
ľudskej spoločnosti, 
- vedia rozlíšiť veľké spol. skupiny 
od malých, 
- vedia vysvetliť význam 
príslušnosti k soc. skupine pre 
život jednotlivca 

diskusia, 
písomné metódy, 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie, 
práca vo dvojici 

OSR- akceptovať 
dôležitosť každej 
roly a presadenia 
sa v skupine a tiež 
prijať pravidlá 
práce v skupine,  
-cielene 
komunikovať , 

21 
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analyzovať 
komunikačné 
problémy, 
prijať obojsmerné 
zásady  
konštruktívnej 
kritiky(bez 
zraňovania) 
a konsenzu 
MUV- zručnosti 
orientovania sa 
v pluralitnej 
spoločnosti 
a využívať 
interkultúrne 
kontakty 
k vzájomnému 
obohateniu seba 
i druhých, 
komunikovať a žiť 

v skupine 

s príslušníkmi 

odlišných 

sociokultúrnych 

skupín, 

uplatňovať svoje 

práva 

a rešpektovať 

práva druhých, 

chápať a tolerovať 
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odlišné záujmy, 

názory 

i schopnosti 

druhých 

III/I  Sociálne zmeny v 

spoločnosti 

a ich príčiny 

sociálna zmena 

 

- vedia vysvetliť nutnosť 
sociálnych zmien, 
- poznajú hlavné príčiny 
sociálnych zmien 

diskusia, 
brainstorming, 
skupinová práca, 
hromadné vyučovanie,  

OSR- rozpoznávať 
nátlak skupiny a 
vlastné ohrozenie, 
odolávať tlaku 
skupiny, vyhľadať  
pomoc 
-uvažovať o 
dôsledkoch 
vlastného 
správania a 
konania  
-rozpoznať 
prejavy 
sociálneho násilia 
a nespravodlivosti 
 
MUV- prijímať 
druhého ako 
jedinca s 
rovnakými 
právami, 
uvedomovať si, že 
všetky etnické 
skupiny a kultúry 
sú rovnocenné 
a žiadna nie je 
nadradená inej 

22 
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MDV- rozvíjať 
schopnosť 
analytického 
prístupu 
k mediálnym 
obsahom 
a kritického 
odstupu od nich 

III/II  Štruktúra      
obyvateľstva      
rasa, národ, 
národnosť, etnická 
skupina 

 

- poznajú súvislosti medzi 

sociálnymi zmenami a migráciou 

obyvateľstva, 

- vedia vysvetliť príčiny a dôsledky 

migrácie, 

- poznajú možnosti zmeny 

postavenia jednotlivca 

v spoločnosti 

 

inscenačné metódy, 
práca s obrazovým 
materiálom, 
brainstorming, 
diskusia, 
skupinová práca, 
hromadné vyučovanie 

OSR- uplatniť 
poznatky o  
Svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 
inakosť a odlišné  
kultúry  
   
MUV- rozvíjať 
schopnosť 
spoznávať 
a tolerovať 
odlišnosti iných 
národnostných, 
etnických, 
náboženských, 
sociálnych skupín 
a spolupracovať 
s príslušníkmi 
odlišných 
sociokult.skupín 
rozvíjať 
schopnosti 

23 
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rozpoznať prejavy 
rasovej 
neznášanlivosti 
a napomáhať 
prevencii vzniku 
xenofóbie, 
osvojovať si 
znalosť niektorých 
základných 
pojmov 
multikultúrnej 
terminológie: 
kultúra, etnikum, 
identita, 
diskriminácia, 
xenofóbia, 
rasizmus, 
národnosť, 
netolerancia... 

 
RLK- spoločenské 
praktiky, zvyky,  

- - rituály a 
slávnostné 
udalosti 

III/III  Náboženská 
štruktúra ľudskej 
spoločnosti 
náboženstvá, 
ateizmus, cirkvi, 
sekty, kulty 

- vedia sa orientovať v národnom 

a etnickom zložení obyvateľstva, 

- vedia vymenovať rasy a ich 

znaky, 

- učia sa byť tolerantní voči 

rasám, národom a národnostiam, 

inscenačné metódy, 
práca s obrazovým 
materiálom, 
brainstorming, 
diskusia, 
skupinová práca, 

OSR- uplatniť 
poznatky o  
Svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 
inakosť a odlišné  
kultúry 

24 
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- posilňujú svoju národnú identitu hromadné vyučovanie  
MUV- 
uvedomovať si 
nezlučiteľnosť 
rasovej 
/náboženskej 
alebo inej/ 
intolerancie 
s princípmi života 
v demokratickej 
spoločnosti 
angažovať sa pri 
potieraní prejavov 
intolerancie, 
xenofóbie, 
diskriminácie, 
rasizmu 
RLK- tradície 
spojené s 
náboženskými 
sviatkami 
(napr. vianočné, 
veľkonočné a 
i.), 

III/IV  Prirodzený pohyb 
obyvateľstva 
migrácia, 
urbanizácia, 
utečenci, 
prisťahovalci 

- chápu kultúru ako výsledok 
činnosti ľud. Spoločnosti, 
- chápu hodnoty jednotlivých 
kultúr, tolerujú kul. Rozmanitosť, 
- vedia prejaviť hrdosť na svoje 
kultúrne hodnoty 
 

brainstorming, 
zážitkové vyučovanie, 
práca s tlačou, 
internetom 
skupinová práca, 
hromadné vyučovanie, 
domáca úloha 

OSR- uplatniť 
poznatky o  
Svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 
inakosť a odlišné  
kultúry 
 

25 
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MUV- vnímať 
seba ako občana, 
ktorý sa aktívne 
spolupodieľa na 
utváraní vzťahu 
spoločnosti 
k minoritným 
skupinám 
 
ENV- poznávať 
a chápať súvislosti 
medzi vývojom 
ľudskej populácie 
a vzťahmi 
k prostrediu 
v rôznych 
oblastiach sveta 
pochopiť 
súvislosti medzi 
lokálnymi 
a globálnymi 
problémami 
a vlastnú 
zodpovednosť vo 
vzťahoch k 
prostrediu 

IV/I  Kultúra, 
multikultúrnosť 
multikultúrnosť, 
kultúra 

- vedia uviesť príklady 
rozmanitosti kultúr v Slovenskej 
republike 
 
 
 

brainstorming, 
rozhovor, 
zážitkové vyučovanie, 
hromadné vyučovanie, 
práca v skupinách, 

OSR- uplatniť 
poznatky o  
Svojich právach 
a práva iných, 
akceptovať 
inakosť a odlišné  

26 
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 domáca úloha kultúry 
 
MUV- osvojiť si 
znalosti o rôznych 
etnických 
a kultúrnych 
skupinách žijúcich 
v slovenskej 
a európskej 
spoločnosti 
zručnosti 
orientovania sa 
v pluralitnej 
spoločnosti 
a využívať 
interkultúrne 
kontakty 
k vzájomnému 
obohateniu seba 
i druhých 
 
MDV- rozvíjať 
schopnosť 
analytického 
prístupu 
k mediálnym 
obsahom 
a kritického 
odstupu od nich 
 
RLK- folklórne 
tradície (prejavy 
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tradičnej ľudovej 
kultúry: ústne,   
herné,dramatické, 
spevné, tanečné a 
hudobné).  

IV/II  Potreba tolerancie 
medzi ľuďmi 
s rôznym 
svetonázorom 
tolerancia, 
svetonázor 

žiak vie vysvetliť pojem tolerancia 

a intolerancia,                                    

-vie uviesť príklady 

svetonázorovej intolerancie 

v dejinách ľudstva a v súčasnom 

svete 

motivačné, rozprávanie, 
rozhovor,inscenačné 
metódy 

 

OSR- vedieť si 
obhájiť svoj názor, 
byť tolerantný 
k názorom 
druhých, 
dodržiavať 
pravidlá diskusie 
uvedomovať si 
mravné rozmery 
rôznych spôsobov 
ľudského 
správania 

27 

IV/III  Sociálne a politické 
napätie 
v spoločnosti – 
vojny, 
terorizmus... 
napätie, konflikt, 
terorizmus, vojna, 
sociálne hnutie 

 

- poznajú príčiny konfliktov medzi 
spoločenskými skupinami, 
- vedia vysvetliť význam 
sociálnych hnutí pre jednotlivca 
a spoločnosť, 
- poznajú príčiny a dôsledky vojen 
a terorizmu, 
- vedia uviesť príklady 
rozmanitosti kultúr v Slovenskej 
republike 
 

diskusia, 
práca s internetom, 
s tlačou, sledovanie TV 
vyuč. v počítačovej 
učebni, 
domáca úloha, 
skupinová práca, 
frontálne vyučovanie 

OSR- rozpoznať 
prejavy 
sociálneho násilia 
a nespravodlivosti 
-formulovať 
problémy spojené 
so sociálno- 
patologickými 
javmi v 
spoločnosti a  
uprednostniť 
odmietavý postoj 
k nim vo 
svojom správaní 
 

28 
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MUV- 
komunikovať a žiť 
v skupine 
s príslušníkmi 
odlišných 
sociokultúrnych 
skupín, 
uplatňovať svoje 
práva 
a rešpektovať 
práva druhých, 
chápať a tolerovať 
odlišné záujmy, 
názory 
i schopnosti 
druhých 
 
MDV- rozvíjať 
schopnosť 
analytického 
prístupu 
k mediálnym 
obsahom 
a kritického 
odstupu od nich, 
uvedomiť si 
možnosti 
slobodného 
vyjadrenia 
vlastných 
postojov 
a zodpovednosti 
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za spôsob jeho 
formovania 
a prezentácie 
 
ENV- prispievať 
k vnímaniu života 
ako najvyššej 
hodnoty 
 
OŽZ- integrovať 
postoje, 
vedomosti a 
schopnosti žiakov 
zamerané na 
ochranu života a 
zdravia v 
mimoriadnych 
situáciách, 
podobne pri 
pobyte a pohybe 
v prírode, ktoré 
môžu vzniknúť 
vplyvom 
nepredvídaných 
skutočností 
ohrozujúcich 
človeka a jeho 
okolie, 
pripraviť žiakov  
zvládnuť 
nevhodné 
podmienky v 
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situáciách 
vzniknutých 
pôsobením cudzej 
moci, terorizmom 
voči občanom 
nášho štátu 

V/I  Sociálne a politické 
napätie v 
spoločnosti - 
extrémizmus 
a vandalizmus 
sociálne a politické 
napätia –
extrémizmus a 
vandalizmus 

- vie rozpoznať prejavy 

extrémizmu a vandalizmu 

 

hromadné vyuč., 

skupinové vyuč., 

samostatná práca, 

jednoduchý výklad, 

brainstorming, diskusia 

OSR- predchádzať 
sociálno-
patologickým 
javom 
a škodlivým 
spôsobom 
správania 

29 

V/II  Šikanovanie a jeho 
podoby 
šikanovanie, 
formy šikanovania 

- vie/dokáže rozpoznať prejavy 

šikanovania 

 

zážitkové vyuč., 
rozprávanie, 
diskusia, 
inscenačné metódy 
hromadné vyučovanie, 
skupinové vyučovanie 

OSR- predchádzať 
sociálno-
patologickým 
javom 
a škodlivým 
spôsobom 
správania,  
zvládať vlastné 
správanie, 
prispievať 
k utváraniu 
dobrých 
medziľudských 
vzťahov v triede 
aj mimo nej 

30 
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V/III  Participácia v širšom 
spoločenskom 
prostredí – 
dobrovoľníctvo 
a charitatívna 
činnosť 
dobrovoľník, charita, 
prosociálnosť,  
Unicef 

- chápe podstatu dobrovoľníckej 
a charitatívnej činnosti, 
- zaujíma sa o možnosti 
pomáhať ako dobrovoľník, 
- angažuje sa vo svojom užšom 
prostredí (škola, krúžky..), 
- dokáže pomôcť tým, čo pomoc 
potrebujú, 
- vie navrhnúť konkrétne formy 
pomoci pre zdravotne 
postihnutých a starých ľudí v 
okolí 

 

brainstorming, 
diskusia, 
práca s  internetom, 
zážitkové vyučovanie, 
samostatná práca, 

frontálne vyučovanie 

OSR- rozmýšľať o 
sociálnych a 
morálnych 
dilemách a zaujať 
k nim postoj 
-akceptovať 
stanovisko 
zodpovednosti  
širšej spoločnosti 
a seba samého 
ako spotrebiteľa 
za dopad na 
životné 
prostredie a iných  
ľudí 
 
MUV- 
komunikovať a žiť 
v skupine 
s príslušníkmi 
odlišných 
sociokultúrnych 
skupín, 
uplatňovať svoje 
práva 
a rešpektovať 
práva druhých, 
chápať a tolerovať 
odlišné záujmy, 
názory 
i schopnosti 
druhých 

31 



26 

 

 
ENV- pochopiť 
súvislosti medzi 
lokálnymi 
a globálnymi 
problémami 
a vlastnú 
zodpovednosť vo 
vzťahoch 
k prostrediu, 
osvojovať si 

znalosti, zručnosti 

a pestuje návyky 

potrebné pre 

každodenné 

konanie občana 

voči prostrediu 

VI/I  Projekt- Občianska 
participácia 
v širšom prostredí – 
v obci 
 

- získava zručnosti občianskeho 
života 

tvorba projektu, 
zbieranie informácií -
internet, doplnková 
literatúra, 
skupinová práca, 
individuálna práca 

OSR- akceptovať 

dôležitosť každej 

roly a presadenia 

sa v skupine a tiež 

prijať pravidlá 

práce v skupine, 

32 
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uvedomovať si 

hodnotu rôznosti 

ľudí, názorov, 

prístupov 

k riešeniu 

problémov 

MUV- 
komunikovať a žiť 
v skupine 
s príslušníkmi 
odlišných 
sociokultúrnych 
skupín, 
uplatňovať svoje 
práva 
a rešpektovať 
práva druhých, 
chápať a tolerovať 
odlišné záujmy, 
názory 
i schopnosti 
druhých 
 
MDV- osvojovať si 
schopnosti 
úspešne 
a samostatne sa 
zapojiť do 
mediálnej 
komunikácie 
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ENV-rozvíjať 
možnosti 
spolupráce 
v starostlivosť 
o životné 
prostredie na 
miestnej, 
regionálnej, 
európskej 
i medzinárodnej 
úrovni 
 
RLK- obec, mesto, 
v ktorom žijem 
(poloha, história a 
súčasnosť), 
- rozprávky, 
príbehy, legendy 
spojené s 
históriou obce, 
mesta, 
-tradičné 
regionálne 
zvyky,obyčaje, 
- kultúrne 
pamätihodnosti, 
monumenty  
obce, mesta, 
- regionálne 
múzea, 
prírodovedné 
múzeá, galérie, 
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skanzeny, 
- významné 
osobnosti 
regiónu, 
- prírodné krásy 
regiónu, 
- náučné chodníky 
v regióne,  
-chránené rastliny 
a  živočíchy na 
území regiónu, 
- tradičné 
produkty a 
zamestnania 
v regióne, 
- tradičné 
ľudovoumelecké  
remeslá  regiónu, 
 
TBZ- naučiť sa 

prezentovať svoju 

prácu písomne aj 

verbálne s 

použitím 

informačných  a 

komunikačných 

technológií. 

VI/II  Opakovanie 
tematického celku -
Sociálne vzťahy v 

Pojmy tematického celku Sociálne 
vzťahy v spoločnosti 
Opakovanie, systematizácia 

- dokážu získané 

vedomosti uplatniť 

OSR- uplatniť 
poznatky o 
svojich právach 
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spoločnosti nadobudnutých poznatkov v každodennom živote a právach iných  

 


