
 

ROČNÝ PLÁN ŠKD 2016-1017 

 
Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Obsah tematickej oblasti Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

S
E
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T
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M

B
E

R
 

SVOV 

1. Slávnostné zahájenie šk.roka ---- --- 

2. Jeseň – pani bohatá Pozorovať zmeny v prírode na 

jeseň. 

Pozorovanie, rozhovor, obrázky 

3. Spoznávame Slovensko Opísať svoje záţitky z ciest na 

SR. 

Motivácia, diskusia, pohľadnice, 

obrázky  

4. Moja obľúbená kniha  Vyjadriť svoj osobný názor. Aktivizácia, rozhovor, obľúbené 

knihy 

5. Ja a moja rodina Diskutovať o potrebe rodín pre 

spoločnosť. 

Pozorovanie, diskusia, obrázky 

PTOV 

1. Predstav sa Uviesť pravidlá kultúrneho 

správania sa v spol.styku. 

Povzbudenie,  hranie rolí, 

kartičky 

2. Jesenný, ovocný strom Precvičovať svoje výtvarné 

schopnosti. 

Motivácia, kreslenie, farby, 

výkres, lepidlo, noţnice 

3. Cestovný kufor Rozvíjať svoje zručnosti 

k tvorivej práci. 

Aktivizácia, tvorivá dielňa, 

krabice,  far.papier, noţnice 

4. Záloţka do knihy Zdokonaľovať sa v lepení. Aktivizácia, lepenie, výkres, 

farebný papier, lepidlo 

PEOV 

1. Neporiadok Určiť dôsledky necitlivého 

prístupu k ţiv.prostrediu 

Motivácia, rozhovor, internet 

2. Práce v jeseni Diskutovať o potrebe deľby práce 

v jeseni. 

Aktivizácia, diskusia, obrázky  

3. S batohom cez hory Diskutovať o vhodnom výbere 

oblečenia a vecí potr. na výlet. 

Motivácia, diskusia, prezentácia, 

PC 

4. Čítam knihu o prírode Získavať nové poznatky 

o prírode. 

Individuálny prístup, hlasné 

čítanie, encyklopédie 

EVOV 

1. Kto som?  (LD) Vyjadriť prejavy kultúrneho 

správania. 

Aktivizácia, hranie rolí, oblečenie 

2. Ako sa obliekame (VYV) Prejaviť vedomosti o vhodnom 

obliekaní sa. 

Skupinová práca, kreslenie, 

výkres, farbičky 

3. Spievame si pri ohníčku (HUV) Naučiť sa jednoduchú pesničku. Motivácia, spev, hra na telo, 

nástroje 

4. Divadielko  (LD) Divadelne stvárniť jednoduchú 

rozprávku. 

Dramatizácia, hra, kostýmy 

TVOV 

1. Pravidlá hier a pravidlá v ŠKD Ovládať pravidlá pri spol. hrách 

a hrách v ŠKD. 

Vysvetľovanie, hra, lopty, spol. 

hry 

2. Šarkaniáda Prejaviť radosť z pohybu. Motivácia, hra, šarkan 

3. Turistická vychádzka Zdôvodniť škodlivosť fajčenia, 

pitia alkoholu, drog. 

Tréning, vychádzka, tur.oblečenie 

a obuv 

4. Maratón v čítaní  Čítať s porozumením. Individuálny prístup, čítanie, 

knihy, stopky 

 



 

 

Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Obsah tematickej oblasti Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

O
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SVOV 

6. Naše telo Oboznámiť sa so základmi 

asertívneho správania. 

Pozorovanie, prezentácia, PC 

7. Denný reţim Vyjadriť svoj osobný názor. Vysvetlenie, rozhovor, obrázky 

8. Slávnostné stolovanie Pomenovať zásady kultúrneho 

stolovania. 

Motivácia, praktická ukáţka, 

tanier, príbor, pohár 

9. Spoznávame les a jeho stromy Všímať si les a poznať stromy. Aktivizácia, prezentácia, PC 

PTOV 

5. Pomáhame rodičom Pomenovať jednoduché práce. Povzbudenie, debata,  

6. Fajčenie škodí zdraviu – plagát Zdôvodniť škodlivosť fajčenia. Argumentácia, samostatná práca, 

výkres, farbičky, noţnice, lep. 

7. Pohybujúce sa postavičky Prejaviť svoju zručnosť pri 

jednoduchej práci. 

Samostatná práca, tvorivá dielňa, 

šablóny, far. Papiere, lep, noţnice 

8. Narodeninová torta, darček z 

papiera 

Vytvoriť jednoduchú výtvarnú 

prácu. 

Aktivizácia, kreslenie, výkres, 

far.papiere, lep, noţnice 

PEOV 

5. Aj doma triedime odpad Rozlíšiť správne a nesprávny 

spôs. triedenia odpadu 

Argumentácia, rozhovor, obrázky, 

internet 

6. Čo škodí môjmu zdraviu Uviesť základné princípy 

zdravého ţivotného štýlu. 

Motivácia, hodnotenie, 

prezentácia, PC 

7. Vodu treba šetriť! Diskutovať o význame šetrenia 

vodou. 

Pozorovanie, debata,  

8. Ţivý darček  Pomenovať ţivočíchy na obrázku. Pozorovanie, porovnanie, obrázky 

zvierat 

 

 

 

        EVOV 

9. Správanie sa v lese Určiť dôsledky necitlivého 

prístupu k ţiv.prostrediu.  

Argumentácia, vyvodiť dôsledok, 

video, PC 

6. Ako biť fit! (VYV) Vyfarbiť obrázok podľa vlastnej 

predstavy. 

Aktivizácia, vlastná tvorba, 

vodové farby, šablóna 

7. Škriatok Špinďúrik (VYV) Motivovať k tvorivosti. Motivácia, kresba, výkres, suchý 

pastel 

8. Veľa  šťastia zdravia (HUV) Naučiť sa jednoduchú pesničku.  Povzbudenie, spev, klavír,  

TVOV 

5. Ihla, niť, uzlík Byť súdrţný a ohľaduplný. Pozorovanie, hra, lopty, švihadlá, 

kruhy 

6. V zdravom tele - zdravý duch Zdôvodniť význam pravidelného 

pohybu. 

Praktické cvičenie, súťaţe, 

7. Hry na školskom dvore Relaxovať pravidelným 

pohybom. 

Tréning, hry 

8. Diskotéka Prejaviť radosť z pohybu. Aktivizácia, diskotéka, pc,  

 

 

 

  



Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Obsah tematickej oblasti Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 
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SVOV 

10. Dušičkový týţdeň Prejaviť úctu k zosnulým. Porozumenie, modlitba, sviečka 

11. Drogy Porozumieť významu škodlivosti 

drog na zdravie človeka. 

Vysvetlenie, prezentácia, PC 

12. Ja a voľný čas Výtvarne  vyjadriť záţitky pri 

trávení voľného času v rodine. 

Aktivizácia, maľba, farby, výkres 

13. Moja rozprávka Prejaviť záujem o čítanie 

rozprávok. 

Motivačný rozhovor, čítanie, 

obľúbená kniha 

PTOV 

10. Sviečka pre zosnulých Rozvíjať jemnú motoriku pri 

lepení. 

Samostatná práca, lepenie, far. 

Papier, predloha 

11. Stop drogy! plagát Vyjadriť svoj názor a propagovať 

ho. 

Skupinová práca, lepenie, 

kreslenie, plagát, farbičky 

12. Pexeso Zopakovať si mená zvierat.  Samostatná práca, opakovanie, 

obrázky 

13. DVD rozprávka Relaxovať pri rozprávke. Individuálny prístup, relax, DVD 

rozprávka, PC 

PEOV 

10. 7divov sveta Spoznávať svet. Motivačný rozhovor, obrázky, 

internet, PC 

11. Prevencia Rozlišovať nebezpečnosť drog na 

náš organizmus. 

Povzbudenie, debata, obrázky 

12. Na výstave Diskutovať o potrebe striedania 

práce s odpočinkom. 

Povzbudenie, porovnanie, internet 

13. Potulky svetom rozprávok Poznať rozprávky iných krajín. Aktivizácia, prezentácia, PC, 

DATA 

EVOV 

 

10. Návšteva cintorína Prejaviť úctu k zosnulým. Vysvetlenie, vychádzka, sviečka 

11. Ako odolať? (LD) Pochopiť význam prevencie pred 

drogami.  

Motivácia, hranie rolí,  

12. Bezpečnosť na ceste (VYV) Rešpektovať dopravné predpisy. Individuálna práca, kreslenie, 

výkres, farbičky 

13. Divadielko (LD) Zdramatizovať jednoduchú 

rozprávku. 

Motivácia, dramatizácia, texty 

TVOV 

10. Turistická vychádzka Prejaviť radosť z pohybu. Aktivizácia, vychádzka, vhodná 

obuv a oblečenie 

11. Zober loptu a nie drogy Rozlíšiť dobré a zlé veci. Tréning, súťaţe, lopty, švihadlá, 

kruhy 

12. Dopravná súťaţ Rešpektovať dopravné značky. Samovzdelávanie, prekáţk. 

Dráha. dopravné značky 

13. Rozprávkové bytosti - hry Relaxovať pravidelným 

pohybom. 

Motivácia, hra, kostýmy 

 

 

 

 

 

 



Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Obsah tematickej oblasti Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 
D

E
C

E
M

B
E

R
 

SVOV 

14. Zima Zopakovať si vedomosti 

o zmenách v prírode počas roka. 

Pozorovanie, vychádzka, hra 

15. Zimné športy Rozprávať o svojich emóciách. Prezentácia, debata, PC, 

16. Vianoce Hovoriť o vianočných sviatkoch 

na Slovensku.  

Aktivizácia, debata, PC 

PTOV 

14. Zimná krajina Rozvíjať zručnosti pri  výtvarnej 

tvorbe. 

Subsidiarita, tvorivá dielňa, 

papier, noţnice, farby 

15. Hokejový dres Vyuţiť tvorivosť pri výrobe 

jednoduchého dresu. 

Aktivizácia, kreslenie, šablóna, 

farbičky 

16. Vianočné gule, (medovníky) Rozvíjať zručnosti pri  práci 

s jemným materiálom. 

Motivácia, tvorivá dielňa, vlna, 

balón, stuha 

PEOV 

14. Príroda v zime Prejaviť vedomosti o vhodnom 

obliekaní pri sánkovaní. 

Rozhovor, argumentácia, video 

15. DVD o športoch Porovnať športy. Vysvetlenie, debata, DVD 

16. Vianoce vo svete Pomenovať základné rozdiely 

slávenia Vianoc vo svete. 

Porovnanie, prezentácia, PC 

EVOV 

14. Obliekanie v zime, Mikuláš  Pozorovať zmeny v prírode počas 

roka. 

Motivácia, rozhovor, kniha 

15. Zimná súťaţ v speve (HUV) Rozvíjať hudobný talent. Motivácia, spev, súťaţ 

16. Vianočný stromček (VYV) Prejaviť svoje výtvarné zručnosti 

pri dotváraní obrázka. 

Aktivizácia, kreslenie, šablóna 

TVOV 

14. Sánkovačka Relaxovať  pravidelným 

pohybom 

Tréning, sánkovanie, sánky, klzák 

15. Mesto zo snehu Motivovať k tvorivosti. Motivácia, predstavivosť, sneh, 

lopata 

16. Guľovačka Rozvíjať rýchlosť a obratnosť. Tréning, hra, snehové gule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Obsah tematickej oblasti Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 
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U 

Á 

R 

SVOV 

20. Les v zime Vyjadriť svoj vzťah k rodine. Vysvetlenie, argumentácia, video 

21. Radi sa smejete? Rozlíšiť jednotlivé druhy emócií. Motivácia, hranie rolí, hra - 

Nálady 

22. Fašiangy + karneval Vypočuť si opačný názor. Vyjasnenie hodnôt, prieskum 

názorov, internet 

        PTOV 

20. Leporelo, kŕmidlo s vtáčikom Spolupracovať so skupinou. Aktivizácia, tvorivé dielne, 

lepidlo, papier, farbičky 

21. Spomienky na papier Rozumieť významu osobnej 

zodpovednosti za vyk.prácu. 

Motivácia, kreslenie, temperové 

farby 

22. Veselá maska Získať základné zručnosti 

v tvorbe jednoduchých projektov. 

Príklad strihanie, výstava 

 

19. Hodnotíme starý rok Spolurozhodovať o ţivote 

v skupine. 

Hodnotenie, debata, dotazník 

20. Pozorovanie stôp v prírode Oboznámiť sa so stopami 

niektorých ţivočíchov. 

Pozorovanie, vychádzka, atlas 

21. Hádka a ospravedlnenie Pochopiť základné princípy 

ochrany ţivotného prostredia. 

Dramatizácia, hranie roli, hra 

22. Karneval vo svete Pozorovať zmeny a porovnať. Vysvetlenie, prezentácia, PC 

19. Predsavzatia (HUV) Rozvíjať vzťah k hudbe. Motivácia, hra na telo, nástroje  

20. Zvieratká v zime (VYV) Vyjadriť empatické správanie Individuálny prístup, kreslenie, 

výkres vod. Farby 

21. Vtipnejší vyhráva (LD) Rozvíjať základy tvorivých 

schopností a zručností. 

Prezentácia, hranie rolí, vtipy 

22. Tradície na fašiangy Posilniť úctu ku kultúrnym 

hodnotám v okolí. 

Aktivizácia, debata, PC 

19. Nové hry Pochopiť význam pravidelného 

pohybu a cvičenia. 

Príklad, praktické cvič. Hry 

21. Sánkovačka Rozvíjať športové schopnosti. Motivácia, sánkovanie, sánky 

22. Hry v snehu Rozvíjať schopnosť relaxovať 

pravidelným pohybom. 

Tréning, hry,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Obsah tematickej oblasti Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 
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       SVOV 

24. Čistota pol ţivota Spolurozhodovať o ţivote 

v skupine. 

Individuálny prístup, kooperačné 

hry 

25. Kamarátstvo Rozvíjať základné zručnosti 

sebahodnotenia a sebariadenia. 

Vysvetlenie, hranie rolí, hry na 

úprimnosť 

26. Umenie Prejaviť ohľaduplnosť k osobám 

so zdravot. Postihnutím. 

Vysvetlenie, film, DATA 

PTOV 

23. Ovocný pohár Kultivovať základné hygienické 

návyky. 

Motivácia, čistenie ovocia, miska, 

ovocie 

24. Upratovanie ŠKD Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti. 

Aktivizácia, upratovanie, hra 

25. Darček pre naj kamaráta/tku Rozvíjať základy manuálnych 

a technických zručností. 

Individuálny prístup, tvorivé 

dielne, darček 

26. Maliar či skladateľ? Samostatne si vytyčovať 

jednoduché ciele. 

Povzbudenie, sociálne hry  

PEOV 

23. Starostlivosť o zdravie Diskutovať o škodlivosti fajčenia, 

uţívania alkoholu a drog. 

Vysvetlenie, diskusia, internet 

24. Hlasné čítanie Čítať s porozumením. Povzbudenie, hlasné čítanie, 

časopis Maxík 

25. Fotka na pamiatku Poznať zvieratá v okolí 

a starostlivosť o ne. 

Vysvetlenie, rozprávka, PC 

26. Potulky svetom umenia rozvíjať základny vzťahu ku 

klasickému umeniu. 

Vysvetľovanie, pozorovanie, 

encyklopédie 

EVOV 

23. Máša a medveď (LD) Podieľať sa na vymýšľaní 

rozprávky podľa obrázkov. 

Skupinová práca, dramatizácia, 

video 

24. Výrobok z odpadu (VYV) Prejaviť pozitívny vzťah 

k jednoduchej práci. 

Tímová práca, tvorivá dielňa, 

vrchnáky z fliaš 

25. Keď si šťastný (HUV) Prejaviť radosť spevom a rozvíjať 

talent. 

Motivácia, spev, klavír, hra na 

telo 

26. Pohľad z okna (VYV) Objavovať a vnímať krásu 

v beţnom ţivote. 

Pozorovanie, ilustrácia, výkres , 

farbičky 

TVOV 

23. Zumba Relaxovať formou pravidelného 

pohybu. 

Praktická zostava, tréning, rádio 

24. Papierová guľovačka Prejaviť radosť z pohybu. Aktivizácia, hra, papier, koš 

25. Prekáţková dráha Ovládať všeobecné 

a bezpečnostné pravidlá cestnej 

premávky. 

Motivácia, súťaţ, švecka debna, 

kruhy, švihadlá 

26. Skákacia guma Zdolávať prekáţky. Aktivizácia, praktické cvičenie, 

guma na skákanie 

 

 

 

 

 

 

 



Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Obsah tematickej oblasti Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

A 

R 

E 

C 

 

 

 

       SVOV 

28. Jar Pozorovať zmeny v prírode. Motivácia, prezentácia, PC, 

DATA 

29. Máme radi knihy Vyuţívať všetky dostupné 

informácie. 

Práca s počítačom, internet,  

30. Vodný škriatok Uviesť príklady zdravotne 

postihnutých ľudí vo svojom 

okolí. 

Vysvetlenie, film, PC, DATA 

31. Môj domov Prejavovať úctu k rodičom. Individuálny prístup, hranie rolí 

 

 

     PTOV 

28. Jarná výzdoba triedy Získať základné zručnosti 

v tvorbe jednoduchých projektov. 

Vlastná práca, vysvetlenie, 

papier, noţnice,  

29. Obal na knihu  Spolupracovať v skupine. Povzbudenie, vlastná práca, far. 

Papier, lem, noţnice 

30. Vodný svet Získať základné zručnosti 

v tvorbe jednoduchých projektov. 

Vlastná práca, tvorivé dielne, far. 

Papier, predloha 

28. Príroda v jari  Vyhľadať a vyfarbiť názvy rastlín 

v tajničke. 

Vysvetlenie, skupinová práca, 

tajnička 

 

 

 

    EVOV 

29. Encyklopédie Pozorovať faunu a flóru na 

fotografiách. 

Pozorovanie, argumentácia, 

encyklopédie. 

30. Prečo potrebujeme vodu? Diskutovať o význame šetrenia 

vodou. 

Povzbudenie, diskusia, obrázky 

28. Jarná krajina (VYV) Rozvíjať estetické cítenie pri 

vyfarbovaní obrázka. 

Motivácia, kreslenie, obrázok, 

šablóna 

29. Výroba knihy (DVD) Rozvíjať špecifické schopnosti. Aktivizácia, film, DVD 

TVOV 

30. A okolo Levoči (HUV) Posilniť úctu ku kultúrnym 

hodnotám v blízkom okolí. 

Vysvetlenie, spev, nástroje, klavír 

28. Hry na školskom dvore Relaxovať pravidelným pohybom Aktivizácia,  pohybové cvičenia, 

hry 

29. Modelky  Dbať o správne drţanie tela počas 

chôdze. 

Praktické cvičenie, motivácia, 

kniha 

30. Vodné športy  Objavovať moţnosti 

v kolektívnom športe.  

Vysvetlenie, film, DVD, PC, 

DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Obsah tematickej oblasti Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 
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SVOV 

32. Veľká noc a tradície Dostať do povedomia význam 

zvykov a tradícii. 

Vysvetlenie, film, DVD, PC 

33. Rozdelenie ţivočíchov Prejaviť svoje výtvarné 

schopnosti pri vyfarbovaní 

obrázka. 

Povzbudenie, kreslenia, farbičky 

35. Domáce zvieratá Prejaviť svoj vzťah k národnej 

a štátnej príslušnosti. 

Brainstorming, prezentácia, PC 

PTOV 

31. Dom z krabičiek Rozvíjať základy manuálny 

a tech. Zručností. 

Povzbudenie, vysvetlenie, 

krabičky z liekov 

32. Korbáč Rozvíjať základy technických 

zručností.. 

Individuálny prístup, vlastná 

práca, konáre z vŕby 

33. Obľúbené zvieratko Spolupracovať so skupinou. Povzbudenie, skupinová práca, 

lepenie, lep, far. Papier 

35. Medovníkové srdiečko Rozumieť významu osobnej 

zodpovednosti za vykonanú 

prácu. 

Skupinová práca, vysvetlenie, 

modelovanie, plastelína 

PEOV 

31. Domáce práce Pomenovať znaky harmonickej 

a problémovej rodiny.  

Vysvetlenie, rozhovor, hra 

32. Stromy v našom okolí Poznať stromy v našom okolí. Individuálny prístup, prezentácia, 

PC, DATA 

33. Pozorovanie ţivočíchov Uvedomiť si vonkajšie rozdiely 

ţivočíchov. 

Aktivizácia, motivácia, 

encyklopédie 

34. Uhádni mláďa zvierat Porovnať fotografie mláďat 

ţivočíchov. 

Motivácia, porovnanie, fotografie 

35. Včielky a ich med Definovať dôleţitosť zdravej 

výţivy. 

Povzbudenie, diskusia, DVD, PC 

EVOV 

31. Dom snov (VYV) Objavovať krásu v beţnom 

ţivote. 

Individuálny prístup, skupinová 

práca, krabičky z liekov, lepidlo, 

far.papier. 

32. Veľkonočné vajíčko (VYV) Posilniť úctu ku kultúrnym 

hodnotám. 

Samostatná práca, lavírovanie, 

tuš, predloha, špendlík, štetec 

34. Akvárium – (HUV) Rozvíjať základy ku klasickému 

umeniu. 

Motivácia, počúvanie hudby, 

internet 

TVOV 

31. Beh do schodov Zdolávať prekáţky. Tréning, individuálny prístup, hra 

32. Naháňačky Byť vytrvalý- Povzbudenie, aktivizácia, 

naháňačky 

34. Na zvieratká Ovládať bezpečnostné pravidlá 

cestnej premávky. 

Motivácia, hranie rolí 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Obsah tematickej oblasti Vých. – vzd. Cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

M
Á

J
 

SVOV 

36. Rastliny Diskutovať o svojej moţnej 

pomoci pri prácach v záhradke. 

Povzbudenie, diskusia,  

37. Chránené zvieratá Prejaviť svoje výtvarné 

schopnosti pri kreslení obrázka 

podľa predlohy. 

Motivácia, maľovanie, predloha 

38. Odpad a jeho triedenie Diskutovať o tom, čo je estetické 

a čo neestetické. 

Porovnanie, diskusia, obrázky 

39. Leto Poznať zmeny v prírode. Aktivizácia, prezentácia, PC, 

DATA 

PTOV 

36. Kvietok pre mamičku Vytvoriť jednoduché výtvarné 

dielo. 

Tvorivé dielne, motivácia, 

predloha 

37. Čistý potôčik Rozvíjať základy technických 

zručností. 

Individuálny prístup, kreslenie, 

výkres, suchý pastel 

38. Mravenisko, stojan na perá Získať základné zručnosti 

v tvorbe jednoduchých projektov. 

Tvorivé dielne, aktivizácia, rolka 

z toalet.papiera, far.papier 

39. Jeţko na zjedenie Vytvoriť z ovocia zaujímavú 

pochúťku. 

Samostatná práca, aranţovanie, 

ovocie a zelenina 

PEOV 

36. Rastliny a lieč.bylin. v okolí Určiť a poznať liečivé rastliny 

v okolí školy. 

Povzbudenie, prezentácia, PC, 

DATA 

37. Chránené miesta na Hornej Nitre Diskutovať o význame 

chránených území na Šariši. 

Motivácia, diskusia, internet 

38. Kam s odpadom Vyjadriť svoj názor na stav 

ţivotného prostredia v okolí. 

Argumentácia, rozhovor, obrázky 

39. Letné destinácie Prejaviť vedomosti o vhodnom 

obliekaní sa a správaní sa na 

kúpaliskách. 

Vysvetlenie, prezentácia, PC 

37. Ochrana prírody  (VYV) Prejaviť svoje výtvarné 

schopnosti pri maľovaní. 

Povzbudenie, maľovanie, výkres, 

farebný papier 

38. Usilovné zvieratká (LD) Vnímať krásu v beţnom ţivote. Motivácia, hranie rolí, hra 

39. Ide pieseň dokola (HUV) Prejaviť radosť zo spevu 

a rozvíjať talent. 

Individuálny prístup, spievanie, 

nástroje, klavír 

TVOV 

35. Záprahy Relaxovať pravidelným 

pohybom. 

Tréning, povzbudenie, súťaţ 

36. Darček ku dňu matiek  Podieľať sa na príprave darčeka. Motivácia, hranie rolí, básne, 

scénky 

37. Futbal a vybíjaná  Rozvíjať športový talent 

a schopnosti. 

Aktivizácia, futbal, vybíjaná, 

lopty 

38. Hry vonku Pochopiť škodlivosť fajčenia, 

alkoholu a iných drog. 

Rozhovor, vysvetlenie, hra 

39. Letné športy Ovládať pravidlá cestnej 

premávky. 

Diskusia, súťaţ, hra 

 

 

 

 



 

Mes Tematická 

oblasť výchovy 

Týž Obsah tematickej oblasti Vých. – vzd. cieľ Metódy, formy 

pomôcky 

J
Ú

N
 

SVOV 

40. Kým chcem byť? Kultivovať kultúrne návyky 

a vyjadrovanie sa. 

Prieskum názorov, argumentácia, 

41. Slovensko Prejaviť hrdosť k národnej 

a štátnej príslušnosti. 

Vyjasnenie hodnôt, diskusia, 

obrázky 

42. Moje záľuby Vyuţiť všetky dostupné formy 

komunikácie. 

Vysvetlenie, prezentácia, PC, 

DATA 

43. Hodnotíme školský rok Rozvíjať základy sebahodnotenia, 

sebariadenia a empatie. 

Motivácia, dotazník 

PTOV 

40. Môj talizman Rozvíjať základy manuálnych 

zručností. 

Praktická ukáţka, maľovanie, 

výkres, fixky 

41. Semienka – Herbár Poznať semienka a vytvoriť 

jednoduchý herbár. 

Individuálny prístup, herbár, 

semienka 

42. Maľované kamienky Rozvíjať zručnosti pri 

jednoduchej činnosti. 

Povzbudenie, maľovanie, väčšie 

kamienky 

43. Upratovanie tried  Spolurozhodovať o ţivote 

v skupine. 

Individuálny prístup, aktivizácia,  

PEOV 

40. DVD rozprávka Relaxovať pri rozprávke. Motivácia, relax, DVD 

41. Pamiatky obce Posilniť úctu ku kultúrnym 

hodnotám v blízkom okolí. 

Aktivizácia, vychádzka,  

43. Opekačka Spolurozhodovať o ţivote 

v skupine. 

Riešenie konfliktov, prieskum 

názorov, 

EVOV 

40. Aţ raz budem učiteľkou(HUV) Rozvíjať spevácky talent. Reflexia, spev, klavír 

41. Mesto v názve ľud.piesne 

(HUV) 

Podieľať sa na príprave programu 

k záver. Školského roka. 

Motivácia, nácvik, klavír, nástroje 

42. Môj tajný sen (VYV) Vyjadriť a nakresliť svoj sen. Aktivizácia, kreslenie, plagát 

43. Slávnostné zakončenie šk.r. --- --- 

TVOV 

40. Tréneri Samostatne riešiť jednoduché 

konflikty. 

Pozorovanie, hranie roli, hra 

41. Letné olympijské hry Pochopiť význam pravidelného 

pohybu a cvičenia. 

Tréning, pohybové cvičenia, hra 

42. Hry v prírode – piknik Relaxovať v prírode. Motivácia, diskusia, piknik 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


