
Výchovný plán na šk.rok 2014/2015 

 

Názov tematických oblastí výchovy: 

Počet výchovno-vzdelávacích 

činností/aktivít v oddelení 

I. odd. II. odd. 

 

Vzdelávacia oblasť 
18 18 

 

Spoločensko-vedná oblasť 
17 17 

 

Pracovno-technická oblasť 
39 39 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť 
38 38 

 

Esteticko-výchovná oblasť 
39 39 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 
36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výchovné osnovy  

Vzdelávacia oblasť 

Výchovno- 

vzdelávací cieľ 

Obsah 
Metódy, formy 

 

Počet hodín VVČ 

 

I. oddelenie II. oddelenie 

Rozvíjať 

autonómnosť v  

príprave  na 

vyučovanie 

Domáce úlohy 

 

Individuálny 

prístup 

Tréning 

Motivácia 

Vysvetlenie 

Zábavné didaktické 

hry 

10 10 

Rozvíjať efektívne 

spôsoby učenia sa 

Techniky učenia, 

ako sa učiť, 

rozvíjanie 

vedomostí, 

čítanie textu, 

reprodukcia 

príbehu, 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Motivačné 

hodnotenie 

Modelové situácie 

Prezentácia 

2 2 

Získavať nové 

poznatky 

a informácie 

Práca 

s informačnými 

zdrojmi, čítanie 

s porozumením, 

práca 

s encyklopédiou, 

slovníkom, 

sebavzdelávanie 

Individuálny 

prístup 

Aktivizácia 

Brainstorming 

Riešenie nových 

úloh 

Prezentácia 

2 2 

Rozvíjať získané 

poznatky 

Rozvíjanie 

slovnej zásoby, 

jazykolamy, 

zmyslové hry, 

doplňovačky, 

didaktické hry 

Individuálny 

prístup 

4 4 

 



Spoločensko-vedná oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy, formy Počet hodín VVČ 

 

I. oddelenie II. oddelenie 

Obhajovať si svoj 

názor 

Asertivita,  

asertívne 

správanie, 

jednoduché 

techniky, 

 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Hranie rolí 

Hry na presadzovanie 

Iniciačné hry 

1 1 

Vypočuť si opačný 

názor 

Vedenie 

rozhovoru, 

diskusia, dialóg 

,monológ 

Vysvetlenie 

Tréning 

Aktivačné hry 

Hranie rolí 

Dramatizácie 

2 2 

Spolurozhodovať 

o živote v skupine 

Spolupráca, 

zodpovednosť, 

vytváranie 

pozitívnej klímy 

v oddelení, 

dodržiavanie 

školského 

poriadku ŠKD, 

moje povinnosti 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Aktivizácia 

Kooperačné hry 

Hry na dôveru 

Hranie rolí 

3 3 

Rozvíjať základy 

zručností 

sebahodnotenia, 

sebariadenia, 

sebamotivácie 

a empatie 

Emócie,  prečo 

sme nahnevaní, 

silné a slabé 

stránky 

osobnosti, 

Trpezlivosť 

upokojenie sa, 

ako zvládnuť 

hnev, pozitívne 

myslenie, ako 

pochopiť iných, 

sebaúcta 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Dramatizácia 

Hranie rolí 

Hry na úprimnosť 

Hry na vciťovanie 

 

1 1 



Prejavovať  úctu 

k rodičom , starším 

Moja rodina, čo 

je domov, 

vlastné zážitky, 

rozprávanie 

o domove , 

prejavy úcty 

k ľuďom, čo je  

tolerancia 

Individuálny prístup 

Film 

Rozprávka 

Hranie rolí 

Hry na vciťovanie 

1 1 

Prejavovať 

ohľaduplnosť 

k osobám so 

zdravotným 

postihnutím 

Život so 

zdravotným 

postihnutím , čo 

je predsudok, 

vzťah 

k handicapova-

ným deťom 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Film 

Rozprávka 

Hry na vciťovane 

Hranie rolí 

1 1 

Pochopiť význam 

dodržiavania 

ľudských práv 

a základných slobôd 

Práva dieťaťa, 

ľudské práva, 

šikanovanie, 

Čo je 

diskriminácia , 

moje práva, 

tvoje práva, 

vychádzanie 

s ostatnými bez 

násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Brainstorming 

Hry riešiace konflikty 

Hry na dôveru 

Hry na presadzovanie 

1 1 

Posilniť základy 

hrdosti k národnej 

a štátnej 

príslušnosti, dostať 

do povedomia 

význam zvykov a 

tradícií 

Slovensko 

v Európe, 

Slovensko vo 

svete , 

Celonárodné 

a regionálne 

zvyky a tradície 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Výtvarná práca 

Film 

Rozprávka 

Beseda 

1 1 

Kultivovať  kultúrne 

návyky 

a vyjadrovanie sa 

Pozdrav, 

podanie ruky , 

požiadanie, 

odmietnutie, 

oslovenie, 

stolovanie 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

1 1 



Využívať všetky 

dostupné formy 

komunikácie 

Práca 

s počítačom, 

komunikácia 

s internetom, 

práca 

v textovom 

a grafickom 

editore 

Individuálny prístup 

Braisntorming 

Tréning 

Vlastná práca 

Prezentácia 

Riešenie úloh 

2 2 

Rozlíšiť kultúrne  

a nekultúrne 

prejavy v správaní 

sa 

Vulgarizmy, 

slang, gestá, 

neformálna 

komunikácia 

vychádzanie 

s ostatným bez 

násilia 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Tréning 

Iniciačná hra 

Hranie rolí 

1 1 

Vedieť samostatne  

a kriticky  riešiť 

jednoduché  

konflikty 

Čo je konflikt, z 

čoho konflikt 

vzniká, 

správanie, ktoré 

podporuje 

konflikt, 

správanie, ktoré 

konfliktu 

predchádza 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Hry riešiace konflikt 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

1 1 

Pomenovať znaky 

harmonickej  

a problémovej 

rodiny 

Deľba práce 

v rodine, vlastné 

zážitky, 

problémy 

v rodine, život 

detí 

v rozvrátenej 

rodine, moja 

pomoc v rodine 

Individuálny prístup 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Sociálne hry 

Výtvarná práca 

Film 

Rozprávka 

1 1 

 

 

 

 

 

 



Pracovno-technická oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy, formy Počet hodín VVČ    

I. oddelenie II. oddelenie 

Kultivovať 

základné  

hygienické návyky 

 

Sebaobsluha, 

poriadok na stole, 

umývanie rúk, 

vetranie, 

telovýchovné 

chvíľky 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Tréning 

Hodnotenie 

3 3 

Vedieť 

samostatne si 

vytyčovať 

jednoduché 

osobné ciele 

Sebahodnotenie, 

poznávanie 

rôznych profesií, 

úcta ku každému 

povolaniu, 

dodržovanie  

denného režimu 

vývoj ľudského 

života: detstvo, 

dospelosť, 

orientácia  v čase 

minulosť, 

prítomnosť, 

budúcnosť 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Rozhovor 

Hranie rolí 

Sociálne hry 

Hry na 

presadzovanie sa 

Vychádzka 

3 3 

Rozumieť 

významu osobnej 

zodpovednosti za 

vykonanú prácu 

Príprava na 

vyučovanie, 

splnenie úlohy, 

presnosť a čistota 

práce 

Individuálny prístup 

Rozhovor 

Tréning 

Vysvetlenie 

Hodnotenie 

Hry na dôveru 

Vlastná práca 

10 10 

Vedieť  

 spolupracovať so 

skupinou 

Spolupráca ,  

vytváranie 

kladného vzťahu 

k spolužiakom , 

hrdosť na spoločný 

výsledok práce 

Individuálny prístup 

Motivácia 

Kooperačné hry 

Spoločné podujatia 

Súťaž 

3 3 



Rozvíjať základy  

manuálnych 

a technických  

zručností 

Práca s rôznym 

materiálom , 

netradičné 

pracovné postupy, 

zhotovenie 

darčeka, rozvoj 

jemnej motoriky , 

manipulačné 

zručnosti 

Individuálny 

prístup 

Povzbudenie 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Vlastná práca 

Výstava prác 

15 15 

Získavať základy 

zručností 

potrebných  pre 

praktický život 

Varenie, pečenie, 

studené jedlo, 

poriadok v triede, 

seba obslužné 

činnosti 

Individuálny prístup 

Tréning 

Povzbudenie 

Aktivačné hry 

Vlastná práca 

Výstava 

3 3 

Získať základné 

zručnosti v tvorbe 

jednoduchých 

projektov 

Maska na karneval, 

návrh 

oddychového 

kútika v oddelení 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Kooperačné hry 

Vlastná práca 

Prezentácia 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prírodovedno-environmentálna oblasť 

Výchovno-

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy, formy Počet hodín VVČ 

 

I. oddelenie II. oddelenie 

Pochopiť základné 

princípy  ochrany 

životného 

prostredia 

Pozorovanie 

prírody, 

pozorovanie 

zmien v prírode 

šetrenie 

energiami, vodou,  

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Ekologické hry 

10 10 

Rozvíjať  zručnosti 

pri jednoduchej 

činnosti na tvorbe a 

ochrane životného 

prostredia 

Čistenie okolia,  

triedenie odpadu, 

využitie 

neekologického 

odpadu 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Aktivizácia 

Prezentácia 

10 10 

Pochopiť význam 

dodržiavania  

základných zásad 

zdravej výživy, 

princípy zdravého 

životného štýlu 

 

Podstata zdravia, 

zodpovednosť za 

svoje zdravie, 

príčiny ochorenia, 

potravinová 

pyramída, 

stravovacie 

návyky, pitný 

režim, obliekanie 

podľa ročných 

období 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Rozprávka 

Súťaž 

10 10 

Poznať zvieratá 

v okolí 

a starostlivosť o ne  

Poznávanie 

vtákov a zveri, 

zákonom 

chránené zvieratá 

Individuálny prístup 

Vysvetlenie 

Hranie rolí 

Dramatizácia 

Film 

Rozprávka 

Súťaž 

8 8 

 

 

 



Esteticko-výchovná oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy, formy Počet hodín VVČ 

I. oddelenie II. oddelenie 

Posilniť úctu  ku 

kultúrnym  

hodnotám v blízkom 

okolí 

Poznávanie 

okolia: obecný 

úrad, kostol, 

kaplnka, flóra 

a fauna  v obci a  

v regióne, ľudové 

tradície a zvyky, 

povesti,  história 

a dnešok 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Aktivizácia 

Ukážka 

Film 

Rozprávka 

Výtvarná práca 

Dramatizácia 

Výstava prác 

Súťaž 

Vychádzka 

5 5 

Rozvíjať základy 

vzťahu  ku 

klasickému umeniu 

výtvarné umenie, 

tanec, záujmová 

činnosť, nácvik 

programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 progrmu 

 programu 

Motivácia 

Ukážka 

Povzbudenie 

3 3 

Rozvíjať  talent 

a špecifické 

schopnosti  

Netradičné 

výtvarné 

techniky, 

hudobné činnosti, 

športové činnosti 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Výstava prác 

Súťaž 

10 10 

Rozvíjať základy 

tvorivých schopností  

a zručností 

Záujmová 

činnosť, kultúrne 

vystúpenie 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Brainstorming 

3 3 



Prezentácia 

Výstava prác 

Prejavovať pozitívny 

vzťah   

k jednoduchej 

estetickej úprave 

prostredia 

Úprava triedy, 

netradičné 

ozdoby , úprava 

zovňajšku,  

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Brainstorming 

Aktivizácia 

8 8 

Podieľať sa na 

príprave kultúrnych 

podujatí v skupine 

Veľká noc, Deň 

matiek, úcta 

k starším, 

vianočný program 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Dramatizácia 

6 6 

Objavovať a vnímať 

krásu v bežnom 

živote 

Tematická 

vychádzka, 

pozorovanie 

zmien, audio 

nahrávka, 

rozprávka, vlastná 

skúsenosť 

Individuálny 

prístup 

Povzbudenie 

Pozorovanie 

Ilustrácia zážitku 

4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Telovýchovná oblasť 

 

Výchovno-

vzdelávací cieľ 

Obsah Metódy, formy Počet hodín VVČ 

I. oddelenie II. oddelenie 

Rozvíjať schopnosť  

relaxovať 

pravidelným 

cvičením a pohybom 

Prechádzka, 

cvičenie, 

kolektívne 

športové  hry, 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

9 

 

9 

 

Pochopiť škodlivosť 

fajčenia  alkoholu 

a iných drog 

Čo je nikotín, 

fajčenie, alkohol  

a zdravie, 

civilizačné 

choroby,  

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Výtvarná ilustrácia 

prežitku 

4 4 

Pochopiť význam 

pravidelného 

pohybu a cvičenia 

Otužovanie, 

relaxačné 

cvičenie, 

skupinové hry, 

športové 

disciplíny 

Individuálny 

prístup 

Vysvetlenie 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

Tréning 

8 8 

 Rozvíjať športový 

talent a schopnosti 

Súťaže 

v športových 

disciplínach 

a kolektívnych 

hrách 

Individuálny 

prístup 

Motivácia 

Povzbudenie 

Aktivizácia 

 Súťaž 

9 9 

Ovládať všeobecné 

a bezpečnostné 

pravidlá cestnej 

premávky 

Účastníci cestnej 

premávky, 

pravidlá 

dodržiavania 

bezpečnosti na 

ceste, dopravné 

značky 

Motivácia 

Súťaž  

Film 

Diskusia 

Hranie rolí 

6 6 

 



Platnosť 
Revidovanie 

Dátum Zaznamenania, inovácie, zmeny, úpravy 
a pod. 

Platnosť VPŠKD od 1.9.2013   
Revidovanie 25.8.2014 Úprava výchovného plánu a osnov 

 26.8.2014 Prerokovanie v Rade školy 
 27.8.2014 Prerokovanie v pedagogickej rade 

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   

 


