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Dodatok č. 2  

k Inovovanému školskému vzdelávaciemu programu ISCED 2    

ZŠ s MŠ Bystričany 

Úprava učebných osnov z dôvodu prerušenia vyučovania v šase 

mimoriadnej situácie spôsobenej pandémie SARS-COVID19 

Platnosť: školský rok 2020/2021 

Odôvodnenie:  

Z dôvodu prerušenia vyučovania v čase mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou SARS-

Covid19 bolo v základných školách Slovenskej republiky prerušené vyučovanie v čase od 13. 

3. 2020 do odvolania. Vyučovanie bolo obnovené pre 1. – 5. ročník od 1. 6. 2020 – 30. 6. 2020, 

dochádzka žiakov na vyučovanie bola dobrovoľná. V čase mimoriadnej situácie prebiehalo 

vyučovanie v ZŠ s MŠ Bystričany online s využitím edukatívnych platforiem, online 

vyučovacích nástrojov, zadávaním úloh a využitím konferenčnej platformy Zoom. Vzhľadom 

na obmedzené možnosti výučby týmito formami bolo potrebné pristúpiť k redukcii učiva, 

obsahových a výkonových štandardov a ich presunom do nasledujúcich ročníkov a školského 

roka. 

Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V. X  Štandard splnený. 

VI. X  Štandard splnený. 

VII. X  Štandard splnený. 

VIII. X  Štandard splnený. 

IX. X  Štandard splnený. 

Anglický jazyk 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V. 

Blízka budúcnosť - to be going 

to (- situácie, v ktorých sa 

používa; kladná veta, záporná 

veta, otázka a krátke 

odpovede) 

Presúva sa do VI. ročníka  

Rozvoj komunikačných 

zručností 

Nepresúva sa Disponibilné 

hodiny, vo 

vyšších ročníkoch 

sa komunikačné 

zručnosti ďalej 

rozvíjajú. 

VI. X  Štandard splnený. 
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VII. X  Štandard splnený. 

VIII. X   

IX. X   

Nemecký jazyk 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

VII. 

Podstatné mená s neurčitým 

členom v nominatíve a v 

akuzatíve 

Presun do VIII. ročníka  

Slovesá s akuzatívom  

(brauchen, kaufen) a časovanie 

modálnych slovies möchten, 

müssen a können 

Predložka am + časť dňa, 

predložka um + čas 

Presun do VIII. ročníka  

Tvorenie dialógov - vyjadrenie 

prianí, dohodnutie stretnutia, 

prijatie/odmietnutie návrhu 

Tréning zručností (počúvanie a 

čítanie s porozumením, 

písomný prejav) 

Presun do VIII. ročníka  

VIII. 

Minulý čas – perfektum, 

modálne slovesá, časové 

a smerové predložky. 

Presun do IX. ročníka.  

Rozprávanie o minulosti, opis 

osoby, vyjadrenie časových 

údajov, vyjadrenie pocitov. 

Presun do IX. ročníka.  

Získavanie informácií 

z neznámeho textu, tréning 

počúvania s porozumením. 

Presun do IX. ročníka.  

IX. 

Vynechávajú sa jazykové 

zručnosti zodpovedajúce 

úrovni A2.1 

Prehĺbenie jazykových 

zručností úrovne A1.2. 

 

Matematika 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V. 

Opakovanie a upevnenie 

učiva 

Slovné úlohy a príklady na 

poradie počtových operácií 

Presun do VI. ročníka  

VI. 

Opakovanie a upevnenie 

učiva 

Kombinatorika, konštrukčné 

úlohy, uhly a obsah štvorca a 

obdĺžnika 

Presun do VII. ročníka  
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VII. 

Opakovanie a upevnenie 

učiva 

Pomer, priama a nepriama 

úmernosť, objem a povrch 

kocky a kvádra, 

kombinatorika 

Presun do VIII. ročníka  

VIII. 

Opakovanie a upevnenie 

učiva 

obsah a obvod štvoruholníka, 

objem a povrch hranola, 

konštrukčné úlohy, kruh a 

kružnica, pravdepodobnosť a 

štatistika   

Presun do IX. ročníka.  

IX. X  Štandard splnený. 

Informatika 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V. X  Štandard splnený. 

VI. X  Štandard splnený. 

VII. X  Štandard splnený. 

VIII. X  Štandard splnený. 

IX. X  Štandard splnený. 

Fyzika 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

VI. 

Experimentálne overenie 

hustoty neznámych látok, 

meranie hustomerom. 

Presun do VII. ročníka.  

Prezentácia výsledkov 

pozorovania a merania pred 

spolužiakmi. Vytvorenie 

a prezentácia projektu. 

Presun do vyšších ročníkov 

s využitím námetov 

z príslušného učiva. 

 

VII. 

Experimentálne činnosti 

k tematickému celku Teplo. 

Projektová úloha 

k tematickému celku Teplo. 

Nepresúva sa.  Disponibilné 

hodiny, vo 

vyšších ročníkoch 

sa experimentálne 

zručnosti ďalej 

rozvíjajú. 

VIII. 

Experimentálne činnosti 

k tematickému celku Práca, 

výkon, energia. 

Nepresúva sa. V IX. ročníku sa 

experimentálne 

zručnosti ďalej 

rozvíjajú podľa 

príslušného 

výkonového 

štandardu. 
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IX.  

Astronómia Vynecháva sa. Rozširujúce 

učivo, tematický 

celok dotovaný 

z disponibilných 

hodín. 

Chémia 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

VII.                     X  Štandard splnený. 

VIII. 

Laboratórne práce. Meranie 

pH rôznych látok. 

Presun do VIII. ročníka.  

Laboratórne práce. 

Neutralizácia - Reakcia 

hydroxidu sodného a kyseliny 

chlorovodíkovej. 

Presun do VIII. ročníka.  

IX. 

Laboratórne práce: 

Sacharidy 

Bielkoviny 

Vitamín C 

Pracie účinky mydla 

nepresúva sa  

Biológia 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V. X  Štandard splnený. 

VI. X  Štandard splnený. 

VII. 

Praktické aktivity v 

tematickom celku - Človek a 

jeho telo.  

Nepresúva sa.   

VIII.                         X                          Štandard splnený. 

IX.                         X            Štandard splnený. 

Dejepis 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V. X  Štandard splnený. 

VI. X  Štandard splnený. 

VII. 

Protireformácia. Vynecháva sa. Zahrnuté v 

problematike -  

Reformácia, 

protestant, katolík 

VIII. X  Štandard splnený. 

IX. X  Štandard splnený. 
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Geografia 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V.                      X    Štandard splnený. 

VI.                      X  Štandard splnený. 

VII.                      X  Štandard splnený. 

VIII.                      X  Štandard splnený. 

IX.                      X  Štandard splnený. 

Občianska náuka 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

VI. 
Moja obec, vlasť, región, 

Európska Únia 

Vyučuje sa v rámci 

geografie VII. a VIII. 

ročníka. 

 

VII. 

Sociálne vzťahy v spoločnosti. Nepresúva sa. Téma je zahrnutá 

v štandarde 

geografie a 

dejepisu. 

VIII. 

Ľudské práva a slobody. Nepresúva sa. Rozvíjané v v 

náboženskej a 

etickej výchove. 

IX. 

Štátny rozpočet a daňová 

sústava. 

Chudobné a bohaté krajiny 

sveta. 

Nepresúva sa.  

Osobné financie Nepresúva sa.  

Hospodárenie domácnosti Nepresúva sa.  

Etická výchova 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V. 

Prosociálne správanie. Nepresúva sa. Témy sa vo 

vyšších ročníkoch 

rozširujú. 
Kto je priateľ delenie sa. Nepresúva sa. 

Spolupráca v triede. Nepresúva sa. 

VI. 

Pomoc iným ľuďom, dar. Nepresúva sa. Témy sa vo 

vyšších ročníkoch 

rozširujú. 
Medziľudské vzťahy. Nepresúva sa. 

Ekosystém, ochrana prírody, 

životné prostredie, projekt o 

ochrane prírody. 

Nepresúva sa. 

VII. 

Typy závislostí, vplyv na 

zdravie človeka. 

Nepresúva sa. Témy sa vo 

vyšších ročníkoch 

rozširujú. Sekty, kulty, ich škodlivosť. Nepresúva sa. 

Zdravý životný štýl. Nepresúva sa. 
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VIII. 

Poznanie, pravda ako etická 

hodnota. 

Nepresúva sa. Témy sa vo 

vyšších ročníkoch 

rozširujú. Dobré meno jednotlivca, 

spoločnosti, česť. 

Nepresúva sa. 

Ekonomické hodnoty a etika. Nepresúva sa. 

IX. 

Sociálna nerovnosť. Nepresúva sa.  

Reklama, ochrana 

spotrebiteľa 

Nepresúva sa.  

Etika a náboženstvá. Nepresúva sa.  

Náboženská výchova 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V. 
Blahoslavenstvá. Presúva sa do vyšších 

ročníkov. 

 

Služby v Cirkvi.  

VI. 

Podobenstvá. Presúva sa do vyšších 

ročníkov. 

 

Zlaté pravidlo.  

Pravidlá pre život.  

VII. 
Svetové náboženstvá. Presúva sa do vyšších 

ročníkov. 

 

Hierarchia v Cirkvi.  

VIII. X  Štandard splnený. 

IX. X   

Ekonomika domácnosti 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V. 
Pestovateľské práce a 

chovateľstvo. 

Presúva sa do VI. ročníka.  

VI. 

Zdravý životný štýl. Nepresúva sa Téma je zahrnutá 

v biológie 7. 

ročníka. 

Technika 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V. X  Štandard splnený. 

VI. Elektrická energia. Presun do VII. ročníka.  

VII. 
Stroje a zariadenia v 

domácnosti.  

Presun do VIII. ročníka.  

VIII. 

Technická tvorba – samostatný 

výrobok. 

Presun do IX. ročníka – 

podobný kombinovaný 

výrobok. 

 

Svet práce. Voľba profesijnej 

orientácie, poradenské služby  

Presun do IX. ročníka  

spojenie s podobnými 

témami. 
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Ekonomika domácnosti – 

domáce práce a údržba 

domácnosti. 

Presun do IX. ročníka.  

Hudobná výchova 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V. 

Aktívne počúvanie hudby 

(hudba 20. storočia). 

Presun do VI. ročníka.  

Hud.-pohybové činnosti 

(polka, mazurka). 

Presun do vyšších ročníkov.  

VI. 

Hudobná kultúra Nemecka, 

Francúzska, Talianska, Veľkej 

Británie, Ruska, Ameriky 

Presun do vyšších ročníkov.  

Hudobno - dramatický príbeh 

Harlekýn. 

Nepresúva sa.  

VII. 

Džez, rokenrol, country a 

western hudba, folk, slovenská 

populárna hudba 

Presun do vyšších ročníkov.  

Tvorivá dramatika Presun do vyšších ročníkov.  

VIII. 

Aktívne počúvanie hudby 

(popová hudba). 

  

Hudobno-dramatické činnosti 

(návšteva hudobného divadla). 

  

Výtvarná výchova 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V. 

Výtvarné reakcie. Nepresúva sa. Rieši sa 

v podobných 

tematických 

celkoch vo 

vyšších 

ročníkoch. 

Originál výtvarného diela. Nepresúva sa. 

Objavovanie diela. Nepresúva sa. 

VI. 

Zobrazujúce a nezobrazujúce. Nepresúva sa. Rieši sa 

v podobných 

tematických 

celkoch vo 

vyšších 

ročníkoch. 

Ako na nás pôsobia farby. Nepresúva sa. 

VII. 

Elektronické médiá morfing/ 

transformácie tvaru na iný tvar 

prostredníctvom softvéru. 

Nepresúva sa. Podobné úlohy sú 

obsahom 

informatiky. 

Podnety dizajnu.  Dizajn 

výrobku. Pletenie z papiera. 

Nepresúva sa. Podobné úlohy sú 

obsahom 

techniky. 
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VIII. 

Znaky barokového maliarstva, 

sochárstva a architektúry. 

Nepresúva sa. Obsahuje 

štandard dejepisu. 

Videná výstava, alebo 

prehliadka virtuálneho múzea 

na internete. 

Presúva sa do IX. ročníka.  

IX. 

Tradície a podnety remesiel - 

obuvníctva a hodinárstva. 

Nepresúva sa.  

Výtvarné transpozície 

fyzikálnych, chemických a 

biologických procesov. 

Nepresúva sa.   

Dizajn a príprava vlastnej 

internetovej stránky. 

Nepresúva sa. Obsahuje 

štandard 

informatiky. 

Telesná a športová výchova 

Ročník 

Obsahový a výkonový 

štandard nesplnený 

v príslušnom ročníku 

Spôsob riešenia Poznámka 

V. 

Športová gymnastika, kotúle, 

stojky, premet bokom 

Presun do vyšších ročníkov  

Futbal, prihrávka, spracovanie 

lopty, loptová technika 

Presun do vyšších ročníkov  

PVTC - softbal, činnosti hráča, 

pravidlá 

Presun do vyšších ročníkov  

VI. 

Futbal, koordinácia, loptová 

technika 

Presun do vyšších ročníkov  

Športová gymnastika, kotúle, 

stoj na rukách, preskoky 

Presun do vyšších ročníkov  

Športové hry - florbal, 

basketbal 

Presun do vyšších ročníkov  

VII. 

Športové hry - basketbal, 

florbal, futbal 

Presun do vyšších ročníkov  

Ľahká atletika - vytrvalostný 

beh, štafetový beh, skok do 

diaľky 

Presun do vyšších ročníkov  

VIII. 

Športové hry - volejbal, 

basketbal, hádzaná 

Presun do vyšších ročníkov  

Kondičná gymnastika, 

strečingové, relaxačné 

cvičenia 

Presun do vyšších ročníkov  

IX. X   

 

Prerokované v pedagogickej rade: 22. 9. 2020 

Schválil: Mgr. Kamil Šteiner 

 

 


