
 

ROČNÝ PLÁN ŠKD 2019-2020 

 
Mes Tematická oblasť 

výchovy 

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

S
E

P
T

E
M

B
E

R
 

 Spoločensko vedná 

činnosť 

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

2. Prvé kontakty vo výchovnom 

oddelení 

Vedieť sa predstaviť, prezentovať 

seba 

Zážitková metóda 

3. Základné návyky osobnej 
hygieny a stolovania 

Vedieť správne používať príbor a 
dodržiavať zásady osobnej hygieny 

Práca v skupine, 
metóda cvičenia 

4. Pozdrav, oslovenie, 

poďakovanie, požiadanie o 

niečo, ospravedlnenie 

Schopnosť oceniť dobro na iných Hranie rolí, riešenie 

konfliktov 

 

        Pracovno technická 

činnosť 

1. Pretláčanie listov Precvičovať svoje výtvarné 

schopnosti. 

Motivácia, kreslenie, farby, výkres, 

lepidlo, nožnice 

2. Záložka do knihy Rozvíjať jemnú motoriku Strihanie, lepenie, kreslenie, pastelky 

3. Práca s maketou Rozvíjať technickú zručnosť Aktivizácia, lepenie, výkres, farebný 
papier, lepidlo 

Prírodno enviromentálna 

činnosť 

1. Pozorovanie zmien v prírode Uvedomovať si krásy prírody a jej 

význam 

Vychádzka. 

2. Poznám svoje telo Pochopiť zodpovednosť za svoje 

zdravie 

Aktivizácia, diskusia, obrázky  

3. Starostlivosť o izbové rastliny Uplatňovať zručnosti pri ochrane živ. 

prostredia 

Skupinová práca 

Esteticko výchovná 

činnosť 

1. Zisťovanie výtvarných 

schopností detí 

Vedieť používať správne výtvarné 

pomôcky 

Aktivizácia, povzbudenia 

2. 13. september – medzinárodný deň čokolády Spoznať rôzne chute čokolády Skupinová práca, projekt, ochutnávka, 

diskusia 

3. Spievame známych piesní (HUV) Naučiť sa jednoduchú pesničku. Motivácia, spev, hra na telo, nástroje 

4. Strom, jeseň Miešať farebnú hmotu. Maľovanie temperou. 

Telovýchovná činnosť 

 

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

a hrách v ŠKD. 

Vysvetľovanie, hra, lopty, spol. hry 

2. Štafetové hry Prejaviť radosť z pohybu. Motivácia, hra, tímová práca 

3. Dopravná výchova Ovládať pravidlá cestnej premávky Prechádzka po obci, spoznávanie 

dopravných značiek 

Vzdelávacia činnosť 

1.  Vypracovávanie domácich úloh 

 

Samostatne písať úlohy Tréning 

2.  Didaktické hry SJL 

 

Rozvíjať získané poznatky, cvičiť 

postreh, podporovať tvorivé myslenie 

Skupinová práca 

3.  Doplňovačky 

 

Podporovať tvorivé myslenie Individuálny prístup 

4.  Tajničky 

 

Rozvíjať slovnú zásobu, tvoriť slová Individuálny prístup 

5.  Didaktické hry – MAT  Upevňovať znalosti z matematiky Upevňovať učivo zábavnou formou 

 

 

 



 

 
Mes Tematická oblasť 

výchovy 

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

činnosť 

1. Svetový deň pošty – 9. 10. Spoznávať rôzne povolania, ctiť si 

každé ľudské povolanie 

Návšteva pošty 

2. Svetový deň zdravej výživy – 16.10. Vplývať na kamarátov zdravým 

životným štýlom 

Braistorming 

3. Pomoc slabším a telesne postihnutým deťom Pomáhať slabším a handicap. deťom Hranie rolí, sociálne hry 

4. Úcta k starším Vedieť vyjadriť úctu a toleranciu k 

starším 

Modelové situácie 

5. Dni v týždni – pojmy včera, dnes, zajtra Dodržiavanie denného režimu Projekt 

        Pracovno technická 

činnosť 

1. Obrázok z prírodnín Vedieť pracovať v skupine. Skupinová práca 

2. Výtvarná práce – Európsky deň Zhotoviť estetický výrobok Vlastná práca 

3. Jesenné plody Vedieť spolupracovať v skupine Výstavka 

4. Práca zo suchých listov Vytvoriť estetický obrázok. Lepenie listov, dotváranie 

Prírodno enviromentálna 

činnosť 

1. Znečisťovanie prírody človekom Vedieť si spríjemniť životné 

prostredie, dbať o čistotu okolia školy 

Argumentácia, rozhovor, obrázky, 

eko- hry 

2. Kto dýcha pre nás? Vedieť chrániť životné prostredie, 

spoznať význam ochrany živ. 

prostredia 

Motivácia, hodnotenie, vyhľadávanie 

informácii z časopisov 

3. Eko - test Pestovať vzťah k prírode Vedomostný test 

4. Šetrenie vodou Diskutovať o význame šetrenia 
vodou. 

Pozorovanie, debata 

 

 

 

        Esteticko výchovná     

činnosť 

1. Literárna súťaž Viesť k tvorivosti, vytvoriť krátku 

báseň 

Vlastná práca 

2. Zber ovocia a zeleniny Viesť k správnym stravovacím 

návykom 

Aktivizácia, vlastná tvorba, vodové 

farby, šablóna 

3. Nácvik detskej piesne - Veľa  šťastia zdravia 

(HUV) 

Naučiť sa jednoduchú pesničku. Povzbudenie, spev, 

4. Jesenná koláž Vedieť použiť netradičné materiály  Zhotoviť obrázok 

Telovýchovná činnosť 

 

1. Jesenný minimaratón Viesť k pravidelnému pohybu, dbať 

o svoje zdravie 

Pozorovanie, hra, lopty, švihadlá, 

kruhy 

2. Hry na školskom dvore – loptové hry Zdôvodniť význam pravidelného 

pohybu. 

Vybíjaná, futbal, basketbal 

3. Šarkaniáda Viesť deti k pohybu spojenému so 

zábavou 

Šarkany 

4. Relaxačné cvičenia Relaxovať pravidelným pohybom Tréning, hry 

 

 

1. Písanie domácich úloh Samostatne písať úlohy Tréning 



 

 

 

 

 

Vzdelávacia činnosť 

2. Získavať nové poznatky a informácie Viesť deti k práci s encyklopédiami encyklopédie 

3. Zmyslové hry Zdokonaľovať zmyslové vnímanie tréning 

4. Slovná zásoba a jazykolamy Rozvíjať slovnú zásobu tréning 

5. Čitateľská dielňa Rozvíjať fantáziu a predstavivoť Práca s knihou 

 

 

 

  
Mes Tematická oblasť 

výchovy 

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

1. Svet rozprávok  Prejaviť záujem o čítanie rozprávok Čítanie, obľúbená kniha 

2. Vulgarizmy, slangové slová Utvrdzovať kultúrnosť u detí Dramatizácia 

3. Stridžie dni, ľudové zvyky a tradície Podporovať vzťah k ľudovým 

zvykom, tradíciam 

Vysvetľovanie, hra 

4- Svetový deň televízie – 21.10. Vytvárať vzťah detí k masmédiam, 

rozlišovať medzi pravdou a 

klamstvom 

Rozhovor, diskusia 

PTOV 

1. Strašidielko Rozvíjať jemnú motoriku pri lepení. Samostatná práca, lepenie, far. Papier, 

predloha 

2. Papierová koláž Podporovať estetický vkus, zhotoviť 

papierovú  koláž 

Skupinová práca, lepenie, kreslenie, 

plagát, farbičky 

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

obrázky 

4. Kutil s.r.o Použiť rôzne druhy odpadového 

materiálu, podporovať tvorivosť 

Individuálny práca, odpadový 

materiál, výkres, lepidlo 

PEOV 

1. Vitamíny Poznať význam vitamínov pre 

človeka, vysvetliť význam  zdravej 

výživy 

Rozprávanie, projekty, obrázky z 

časopisov 

2. Prečo zomierajú lesy? Naučiť deti vyhľadávať informácie, 

vedieť čo škodí prírode 

Vysvetlenie, obrázky 

3. Obliekanie zvierat Prejavovať kladný vzťah k zvieratám, 
vedieť chrániť zvieratá 

Beseda 

4. Za dobrodružstvom prírody Pestovať vzťah  k prírode, vedieť sa 
orientovať v prírode 

Vychádzka, motivácia 

EVOV 

 

1. Moja rodina Vedieť prejaviť osobný vzťah  

k rodine, nakresliť svoju rodinu 

Výtvarná práca, maľba 

2. Pieseň Naučiť deti novú pieseň Nácvik, CD 

3. Hračka Nehanbiť sa prejaviť vzťah 

k osobným veciam 

Výtvarná práca, ilustrácia 

4. Ľudové tradície, ľudové hry Prejaviť úctu ku kultúrnym  hodnotám CD, povesti 

TVOV 

1. Loptové hry Prejaviť radosť z pohybu. Aktivizácia, súťaže, pohybové hry 

2. Úraz Chrániť deti pred úrazom, vedieť 

pomôcť 

Tréning, 



3. Čistota – pol života Pestovať v deťoch  pravidelné 

hygienické náviky 

Beseda 

4. Hry bez hraníc Prezentovať svoju obratnosť, 
utužovať vzťahy v oddelení 

Súťažívé hry 

VOV 

1. Písanie domácich úloh Samostatne písať úlohy Tréning 

2. Didaktické hry - SJL Rozvíjať získané poznatky, cvičiť 
postreh, podporovať tvorivé myslenie 

Skupinová práca 

3. Didaktické hry - MAT Upevňovať znalosti z matematiky Upevňovať učivo zábavnou formou 

4. Čitateľská dielňa Rozvíjať fantáziu a predstavivoť Práca s knihou 

 5. Slovná zásoba a jazykolamy Rozvíjať slovnú zásobu tréning 

 

 

 

 

 

 
Mes Tematická oblasť 

výchovy 

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

1. Kultúrne správanie na 

verejnosti (u lekára, v divadle, 
v autobuse) 

 Vedieť diskutovať, rozprávať 

Kultivovane, správne ovládať 
spoločenské návyky 

Dramatizácia, tematické  hry 

2. Vianočné zvyky a tradície Poznávať ľudové tradície, prejaviť 

úctu k ľudovým  tradíciam 

Beseda, projekt 

3. Vianoce, počúvanie kolied, vian. piesní, vinšov Hovoriť o vianočných sviatkoch na 

Slovensku.  

CD 

PTOV 

1. Vianočné ozdoby, stromček Rozvíjať zručnosti pri  výtvarnej 
tvorbe. 

Tímová práca, vianočný stromček, 
ozdoby 

2. Vianočné medovníky Rozvíjať zručnosti pri zdobení 

medovníkov s jemným  materiálom 

Tvorivá dielňa, medovníky, zdobítka 

3. Vianočný pozdrav Zhotoviť a dokončiť výrobok, 

udržiavať tradície 

Vlastný výrobok, papier, trblietky, 

fixky, pastelky, farebný papier 

PEOV 

1. Príroda v zime Prejaviť vedomosti o vhodnom 

obliekaní pri sánkovaní. 

Rozhovor, argumentácia, video 

2. Kalendár, zimný slnovrat Viesť deti k získavaniu nových 

poznatkov, poznať kalendár 

Rozhovor, vysvetľovanie 

3. Vianoce zvieratám Chrániť a pomáhať zvieratá Práca s prírodným  materiálom 

EVOV 

1. Maľovanie zimnej prírody Pozorovať zmeny v prírode počas 

roka. 

Vlastná práca, papier, farby 

2. Zimná súťaž v speve (HUV) Rozvíjať hudobný talent. Motivácia, spev, súťaž 

3. Svet rozprávok Vedieť rozlíšiť fantáziu od 

skutočnosti 

Čítanie rozprávky 

TVOV 
1. Sánkovačka Relaxovať  pravidelným pohybom Tréning, sánkovanie, sánky, klzák 



2. Mesto zo snehu Motivovať k tvorivosti. Motivácia, predstavivosť, sneh, lopata 

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

VOV 

1. Zmyslové hry Zdokonaľovať zmyslové vnímanie tréning 

2. Písanie domácich úloh Samostatne písať úlohy Tréning 

3. Slovná zásoba a jazykolamy Rozvíjať slovnú zásobu tréning 

 

 

 

 

 

 
Mes Tematická oblasť 

výchovy 

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

Á 
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SVOV 

1. Aj Slovensko má svoj sviatok Vedieť byť hrdý na svoju  vlasť, 
vedieť, prečo je 1. január sviatok SR 

Beseda, kreslenie vlajky a štátneho 
znaku SR 

2. Radi sa smejete? – úsmev  nám  pristane Rozlíšiť jednotlivé druhy emócií. Motivácia, hranie rolí, hra - Nálady 

3. Rozprávanie o zime pri bylinkovom čaji Pestovať pozitívnu klímu v oddeleni, 

vedieť vytvoriť príjemnú  atmosféru 

Motivácia, varenie čaju 

        PTOV 

1. Rodinka snehuliakov Rozvoj manuálnych zručností Aktivizácia, tvorivé dielne, lepidlo, 

papier, farbičky 

2. Spomienky na papier Rozumieť významu osobnej 

zodpovednosti za vyk.prácu. 

Motivácia, kreslenie, temperové farby 

3. Servítková technika Rozvíjať estetiku v dennom  živote Vlastný výrobok, servítky, lepidlo, 
nožnice 

        PEOV 

1. Triedenie odpadu v domácnosti Vedieť využiť odpadový materiál Vlastná práca, odpadový materiál 

2. Pozorovanie stôp v prírode Oboznámiť sa so stopami niektorých 

živočíchov. 

Pozorovanie, vychádzka, atlas 

3. Zvieratá v zimnom  lese Spoznať život v lese počas zimy beseda 

EVOV 

1. Zimná pieseň - nácvik Rozvíjať vzťah k hudbe. Motivácia, hra na telo, nástroje  

2. Zvieratká v zime (VYV) – zimná krajina Pestovať vzťah  k prírode Individuálny prístup, kreslenie, výkres 
vod. Farby 

3. Vtipnejší vyhráva (LD) Rozvíjať základy tvorivých 

schopností a zručností. 

Prezentácia, hranie rolí, vtipy 

TVOV 

1. Dopravný testík Utvrdzovať dopravné vedomosti test 

2. Sánkovačka – súťaživé hry v prírode Rozvíjať športové schopnosti. Motivácia, sánkovanie, sánky 

3. Hry v snehu – hod snehovou guľou Rozvíjať schopnosť relaxovať 
pravidelným pohybom. 

Tréning, hry,  



VOV 

1. Písanie domácich úloh Samostatne písať úlohy Tréning 

2 Didaktické hry - SJL Rozvíjať získané poznatky, cvičiť 
postreh, podporovať tvorivé myslenie 

Skupinová práca 

3. Didaktické hry - MAT Upevňovať znalosti z matematiky Upevňovať učivo zábavnou formou 

4. Čitateľská dielňa Rozvíjať fantáziu a predstavivoť Práca s knihou 

 

 

 

 

 
Mes Tematická oblasť 

výchovy 

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

1. Drogová závislosť detí Poznať nebezpečenstvo užívania drog, 

predchádzať drogovej závislosti detí 

Beseda, projekt 

2. Valentínske odpoludnie Formovať priateľské vzťahy medzi 

deťmi, vytvárať pozitívnu klímu 

Zábavné hry, diskotéka 

3. Výchova k rodičovstvu Prejavy úcty k rodičom, upevňovať 
rodinné vzťahy 

Projekt 

PTOV 

1. Karnevalová maska Tradície karnevalu, rozvíjať základy 

technických zručností 

Práca s maketou 

2. Valentínske srdiečko Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti, urobiť niekomu  radosť 

Práca s nožnicami a papierom, ihlou 

a niťou, lepidlom 

3. Obrázok do poličky Rozvíjať základy manuálnych 

a technických zručností. 

Individuálny prístup, tvorivé dielne, 

darček 

PEOV 

1. Kŕmenie vtákov v zime Podporovať kladný vzťah k prírode Prechádzka do prírody, výroba 
krmítka 

2. Voľne žijúce zvieratá Podporovať vzťah k prírode Práca s encyklopédiou, pexeso 

3. Ošetrovanie izbových rastlín Starať sa o rastliny, vytvárať estetické 

prostredie 

Vlastná práca 

EVOV 

1. Výtvarné stvárnenie skutočnosti – pohľad  

z okna (VYV) 

Objavovať a vnímať krásu v bežnom 

živote. 

Pozorovanie, ilustrácia, výkres , 

farbičky 

2. Slovenské ľudové piesne, nácvik ľudovej piesne Prejaviť radosť spevom a rozvíjať 

talent. 

Motivácia, spev,  hra na telo 

3. Výtvarné stvárnenie zážitku Rozvíjať fantáziu a predstavivosť Vlastná práca, výkres, farby 

TVOV 

1. Súťaž v stavaní snehuliaka Radosť z aktivít  na vzduchu, 
otužovať sa pohybom vonku 

Praktická činnosť 

2. Súťažívé hry – prekážková dráha Prejaviť radosť z pohybu. Súťaž 

3. Karneval Prejaviť radosť z pohybu, tanca Tanec, tombola 

VOV 

1. Písanie domácich úloh Samostatne písať úlohy Tréning 

2. Didaktické hry - SJL Rozvíjať získané poznatky, cvičiť 
postreh, podporovať tvorivé myslenie 

Skupinová práca 



3. Didaktické hry – MAT Upevňovať znalosti z matematiky Upevňovať učivo zábavnou formou 

 4. Kvíz Rozvíjať získané poznatky Individuálny prístup 

 
 

 

 
 

 

 
Mes Tematická oblasť 

výchovy 

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

1. Marec – mesiac knihy Podporovať kladný vzťah ku knihe, 

milovať literatúru 

Návšteva knižnice 

2. Deľba práce v rodine, problémy v rodine Viesť deti pomáhať mamičke, 
prejavovať úctu k starším 

Hranie rolí, vysvetlenie 

3. Deň Downovho syndrómu – 21.3. Viesť deti k rešpektovaniu aj 
postihnutých detí 

Vysvetlenie, práca s literatúrou 

4. Deň učiteľov – vzťah k učiteľom a 

vychovávateľom 

Upevňovať  kladný vzťah  k učiteľom 

a vychovávateľom 

Vysvetlenie, hranie rolí 

 

 

PTOV 

1. Výrobok k MDŽ – výrobok z odpadového 

materiálu 

Osvojovať si technické zručnosti Vlastná práca, papier, nožnice, 

odpadový materiál 

2. Obal na knihu  Rozvíjať manuálne zručnosti Povzbudenie, vlastná práca, far. 

Papier, lem, nožnice 

3. Pozdravy ku Dňu učiteľov Rozvíjať základy technických 
zručností, upevňovať kladný vzťah k 

učiteľom 

Vlastná práca, papier, flitre, pastelky, 
lepidlo 

 

 

PEOV 

1. Pozorovanie vývoja rastlín od semien Pestovať kladný vzťah  k prírode, 
vypestovať úžitkovú  rastlinu 

Vysvetlenie, pozorovanie 

2. Ľudské telo, kosti, kĺby, svaly Poznať svoje telo, pochopiť význam 
osobnej hygieny 

.Kresba, skladanie skladačiek 

3. Príroda v jari – poznávanie prvých jarných 

kvetov 

Vyhľadať a vyfarbiť názvy rastlín 

v tajničke. 

Vysvetlenie, skupinová práca, tajnička 

4.  Znečisťovanie prírody odpadom  z domácnosti Dbať o úpravu  svojho okolia Praktická činnosť 

EVOV 

1. Počúvanie modernej detskej hudby Rozvoj hudobného a pohybového 

talentu 

Motivácia, tanec, CD 

2. Ilustrácie rozprávky Dobro víťazí nad zlom, prejaviť 

pozitívny vzťah  k umeniu 

Vlastná práca, kniha, kresba, paoier, 

pastelky, farby 

3. Ľudové jarné hry Udržať ľudové tradície Hry  

4. Kraslice, rôzne techniky Viesť deti k zachovávaniu ľudových 

tradícií 

Tvorivé dielne 

TVOV 

1. Slalomový beh  okolo prekážok Relaxovať pravidelným pohybom Aktivizácia,  pohybové cvičenia, hry 

2. Cvičenie so švihadlami Rozvíjať záujem o pohyb. aktivity Súťaž 

3. Rôzne druhy naháňačiek  Viesť deti k aktivnému  pohybu, 

vedieť aktívne relaxovať 

Súťaž 



VOV 

4. Pohybová hra Modelky Viesť deti k správnemu držaniu tela Pohybové hry 

1. Písanie domácich úloh Samostatne písať úlohy Tréning 

2. Rozvoj čitateľských schopností Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa, 
vedieť čítať s porozumením 

Motivácia s povzbudením 

3. Zmyslové hry Zdokonaľovať zmyslové vnímanie tréning 

4. Slovná zásoba a jazykolamy Rozvíjať slovnú zásobu tréning 

 

 

 

 

 

 

 
Mes Tematická oblasť 

výchovy 

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

A
P

R
ÍL

 

SVOV 

1. Sviatky jari, Veľká noc Poznávať ľudové tradície, poznať 

zvyky v našom regióne 

Individuálny prístup, motivačný 

rozhovor 

2. Apríl, mesiac lesov Poznať význam lesov pre človeka Beseda 

3. Veterinárny deň Upevňovať vzťah k zvieratám, chrániť 

ich a nie ubližovať im, starostlivosť 
o domáce zvieratá 

Beseda s veterinárom 

PTOV 

1. Zhotovovanie kraslíc, rôzne techniky Rozvíjať základy manuálny a tech. 

Zručností. 

Povzbudenie, Vlastný výrobok 

2. Práca z odpadového materiálu  Rozvíjať manuálne zručnosti, 
využívať odpadový materiál 

Vlastná práca, tvorivé dielne 

3. Jarná dekorácie Spolupracovať so skupinou. Povzbudenie, skupinová práca, 

lepenie, lep, far. Papier 

PEOV 

1. Domáce práce v záhrade Vytvárať kladný vzťah k pracovným  
návykom 

Vysvetlenie, rozhovor, hra 

2. Domáce zvieratá a ich mláďatá Poznať užitočnosť domácich  zvierat Beseda, návšteva farmára 

3. Deň Zeme Byť aktívnym  na ochrane Zeme Aktivizácia, motivácia, encyklopédie 

EVOV 

1. Veľkonočný  pozdrav Rozvíjať zručnosť, vedieť obdarovať Individuálny prístup, lepidlo, 

far.papier. 

2. Netradičné výtvarné techniky Oboznámiť sa s novým pracovným 

postupom, tešiť sa z vlastnej páce 

Vlastná práca 

 

3. Nácvik piesne s jarnou tématikou Rozvíjať hudobný prejav Motivácia, počúvanie hudby, CD, 

spev 

TVOV 

1. Dopravné cvičenie Poznať dopravné značky, 

uvedomovať si príčiny dopravných 

nehôd 

Praktické činnosti na prechádzke 

v okolí školy 

2. Hod  loptou  horným  oblúkom Vedieť hádzať loptu, rozvíjať 

obratnosť 

Loptové hry 



2. Rôzne druhy naháňačiek Vedieť pracovať v skupine, 

upevňovať kamarátske vzťahy v 

skupine 

Súťaž 

 
4. Deň tanca – 29.4. Pestovať vzťah  k pohybu Tanec 

VOV 

1. Písanie domácich úloh Samostatne písať úlohy Tréning 

2. Didaktické hry – SJL Rozvíjať získané poznatky, cvičiť 
postreh, podporovať tvorivé myslenie 

Skupinová práca 

3. Hádanky, pranostiky, porekadlá Dokázať počúvať, hovoriť a riešiť 
hádanky 

Individuálny prístup 

4. Čitateľská dielňa Rozvoj fantázie a predstavivosti, 
vedieť čítať s porozumením 

Motivácia s povzbudením 

 
 

 

 

 

 

 

 
Mes Tematická oblasť 

výchovy 

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

M
Á

J
 

SVOV 

1. Deň víťazstva na d  fašizmom – 8.5. 1945 Poznať štátny sviatok, poznávať 

dejiny našej vlasti 

Projekt 

2. Deň matiek Vytvárať pozitívny vzťah k rodine, 

ctiť si matku 

Súťaž v starostlivosti o bábiku 

3. Svätopluk v našich dejinách Získavať poznatky z dejín, rozvíjať 

národnú hrdosť 

Čítanie povesti 

PTOV 

1. Kvietok pre mamičku – darček pre mamičku Vytvoriť jednoduché výtvarné dielo. Tvorivé dielne, motivácia, predloha 

2. Darček pre otecka Rešpektovať rodičov Individuálny prístup, kreslenie, 

výkres,  

3. Textilná koláž Zručnosť v strihaní látok Tvorivé dielne, látka, ihla, niť 

PEOV 

1 Pozorovanie kvitnúcih stromov Pochopiť význam  kvitnutia stromov, 

poznať úžitkové  rastliny 

Obrázok, prechádzka v okolí školy 

2. Pozorovanie života drobného hmyzu Uvedomiť si užitočnosť hmyzu Prechádzka v okolí školy 

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

školy. 

Povzbudenie, prezentácia, PC, DATA 

EVOV 

1. Moja mama Viesť deti k úcte mame, prejaviť 

hrdosť k svojej mame 

Maľba, farby 

2. Nácvik piesne s témou mama Rozvíjať hlasový fond detí, prejaviť 

lásku k matke 

Spev, CD 

3. Nácvik piesne vo voľnej prírode Prejaviť radosť zo spevu a rozvíjať 

talent. 

Individuálny prístup, spievanie, 

nástroje 

TVOV 
1. Atletický trojboj – beh, skok, hod Osvojiť si základné atletické 

zručnosti, viesť k bezpečnej hre 

Súťaž 



2. Vychádzka do terénu – pohybom ku zdraviu Viesť k aktívnemu relaxu, vedieť 

relaxovať v prírode 

Vychádzka 

3. Fajčenie, nikotín, civilizačné choroby Pochopiť škodlivosť fajčenia, vedieť 
odolať kamarátskym  zlým vplyvom 

Beseda, projekt 

VOV 

1. Vypracovanie domácich úloh Samostatne písať úlohy Tréning 

2. Didaktické hry – MAT Upevňovať znalosti z matematiky Upevňovať učivo zábavnou formou 

3. Tajničky Rozvíjať slovnú zásobu Tajničky v časopisoch 

4. Didaktické hry - PDA Vytvárať kladný vzťah k prírode Individuálny prístup, encyklopédie 

 

 

 
 

 

Mes Tematická oblasť 

výchovy 

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

J
Ú

N
 

SVOV 

1. Medzinárodný deň detí Poznať život detí v rôznych krajinách, 

pochopiť význam dodržiavania 

ľudských práv 

Motivačný rozhovor, diskusia 

2. Pravidlá pre cyklistov v cestnej premávke Rešpektovať dopravné značky pre 
chodcov, používať získané vedomosti 

v praxi 

Obrázky, vychádzka v okolí školy 

3. Ako sa správať v prírode, na kúpalisku Pomenovať úrazy v prírode a na 
kúpalisku, rozoznať nebezpečenstvo 

úrazu 

Diskusia, hranie rolí 

4. Hodnotíme školský rok Rozvíjať základy sebahodnotenia, 

sebariadenia a empatie. 

Motivácia, dotazník 

PTOV 

1. Práca s prírodninami – maľované kamienky Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej 

činnosti 

Praktická ukážka, maľovanie, 

kamienky 

2. Pozdrav ku dňu otcov Vytvoriť jednoduché dielo, ctiť si otca Tvorivá dielňa, papier, lepidlo, farby, 

nožnice 

3. Upratovanie tried  Spolurozhodovať o živote v skupine. Individuálny prístup, aktivizácia,  

PEOV 

1. Ochrana pred bleskom Vedieť privolať pomoc, poznať 

telefónne čísla pre záchranu 

Demonštrácia situácie 

2. Letné nebezpečenstvá v prírode Pomenovať nebezpečenstvo v prírode, 

rešpektovať nástrahy prírody, 

Aktivizácia, vychádzka,  

3. Deň kvetov – 21.6. Poznať dôležitosť kvetov pre človeka Návšteva kvetinárstva 

4. Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia počas 

prázdnin 

Pomáhať v kritických  situáciach, 

osvojovať si zásady správneho 
správania 

Motivačný rozhovor, hranie rolí 

EVOV 

1. Kresba kriedou na asfalt - MDD Vedieť sa tešiť z maličkostí, vážiť si 

šťastný, spokojný život 

Kresba kriedou 

2. Družinárky slávik Poznávať ľudové piesne, vedieť sa 

prezentovať,  

Motivácia, nácvik, , nástroje 

3. Kresba- môj tajný sen Vyjadriť a nakresliť svoj sen. Aktivizácia, kreslenie, plagát 

4. Slávnostné zakončenie šk.r. --- --- 



TVOV 

1. Hudobno – pohybové hry v prírode Vedieť odbúrať stres, naučiť deti 

aktívne relaxovať 

Kolektívna hra 

2. Loptové hry Pochopiť význam pravidelného 
pohybu a cvičenia. 

Tréning,  hra 

3. Cvičenia rovnováhy v prírode Relaxovať v prírode, Poznať hodnotu 

svojho zdravia 

Motivácia, pohybové hry 

VOV 

1. Písanie domácich úloh Samostatne písať úlohy Tréning 

2. Didaktické hry – SJL Rozvíjať získané poznatky, cvičiť 

postreh, podporovať tvorivé myslenie 

Skupinová práca 

3. Didaktické hry - MAT Upevňovať znalosti z matematiky Upevňovať učivo zábavnou formou 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


