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Vzniku ·kolského vzdelávacieho programu StonoÏka predchádzalo celoroãné 

vzdelávanie v‰etk˘ch pedagogick˘ch zamestnancov. Veºa ãasu sme venovali 

oboznamovaniu sa so ·tátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Na základe 

získan˘ch poznatkov prebiehali v na‰om pedagogickom kolektíve veºmi Ïivé 

diskusie o tom, ako má vyzeraÈ ná‰ vlastn˘ ·kVP.  

Na tvorbe ná‰ho ·kVP sa podieºal cel˘ pedagogick˘ kolektív spolu s Metodick˘m 

zdruÏením na‰ej materskej ‰koly (ìalej iba M·). 

 

 

Preão názov StonoÏka?! 

• StonoÏka je uÏ niekoºko rokov neoficiálnym symbolom na‰ej M· 

• Vybrali si ho deti z mnoÏstva in˘ch moÏností 

• Symbolika je v tom, Ïe prvá ãasÈ slova – STO- vyjadruje kapacitu na‰ej M· 

(100 detí) 

• Druhá ãasÈ slova je symbolická v tom, Ïe tak ako stonoÏka má veºa nôh, tak 

sa kaÏdé ráno veºa noÏiãiek detí ponáhºa do na‰ej M· 

• StonoÏka je tieÏ na‰im internetov˘m logom 

• Aj na‰a mailová adresa obsahuje slovo stonoÏka 

 

MoÏno povedaÈ, Ïe prívlastky stonoÏky v názve ná‰ho ·kVP sú aj prívlastkami detí 

v na‰ej M·. 

 

 

Motto, ktor˘m sa na‰a M· riadi je slu‰nosÈ a profesionalita. Slu‰nosÈ a 

profesionalita smerom k deÈom, rodiãom, vo vzájomn˘ch medziºudsk˘ch 

vzÈahoch a v prezentácii na‰ej M· na verejnosti 
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1) Charakteristika M· 

• zriaìovateºom na‰ej M· je Mestská ãasÈ Bratislava Raãa 

• dÀa 1.4.2002 bola na‰ej M· pridelená právna subjektivita 

• na‰a M· je 4 – triedna, s v˘chovn˘m jazykom slovensk˘m 

• na‰a M· poskytuje celodennú v˘chovnú starostlivosÈ a predprimárne vzdelávanie 

deÈom vo veku od 2 do 6 rokov a deÈom s odloÏenou ‰kolskou dochádzkou 

• na‰a M· dopæÀa rodinnú v˘chovu o v˘chovno-vzdelávaciu ãinnosÈ zabezpeãujúcu 

v‰estrann˘ rozvoj dieÈaÈa 

• predprimárne vzdelávanie sa uskutoãÀuje prostredníctvom ·kolského 

vzdelávacieho programu StonoÏka (ìalej iba ·kVP), ktor˘ vychádza zo ·tátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 0 (ìalej iba ·VP) schváleného M· SR 

• na‰a M· ponúka deÈom ìal‰ie aktivity a krúÏkové ãinnosti (AJ, v˘tvar. krúÏok, 

taneãn˘ krúÏok, hra na flautu, plávanie, korãuºovnie, tvorivé dielne, ‰kolu v 

prírode a veºa ìal‰ích ‰portov˘ch a kultúrno – spoloãensk˘ch podujatí) 

 

Budova M· 

• M· sa nachádza v jednoposchodovej úãelovej budove 

• Má dva rovnocenné pavilóny A a B, kaÏd˘ so samostatn˘m vchodom 

• Pavilóny obsahujú spolu 4 triedy, 2 ‰atne, 2 umyvárky s WC, spoloãnú jedáleÀ a 

kabinety uãebn˘ch pomôcok 

• Na prízemí je tieÏ riaditeºÀa, zborovÀa a ãasÈ patriaca zariadeniu ‰kolského 

stravovania 

• M· má vlastnú práãovÀu 

• Chodby sú presvetlené átriami 

• Na poschodí sú umiestnené spálne detí a miestnosti na krúÏkovú ãinnosÈ 

• Areál M· dotvára ‰kolsk˘ dvor o rozlohe 4000 m2 s dvoma pieskoviskami, 

preliezkami, hojdaãkami, laviãkami, listnat˘mi a ihliãnat˘mi stromami a ozdobn˘mi 

kvetinov˘mi hrantíkmi 

• ·kolsk˘ dvor je oploten˘ a jeho plocha je zatrávnená 

• V areáli na‰ej M· je aj veºká asfaltová plocha, ktorá slúÏi ku kresleniu, 

kolobeÏkovaniu ãi bicyklovaniu 

• Budova na‰ej M· je v tichom prostredí ìaleko od cestnej komunikácie 
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Zameranie M· 

Na‰a M· sa zameriava predov‰etk˘m na posilÀovanie a otuÏovanie detského 

organizmu, upevÀovanie fyzického zdravia detí a predchádzanie detsk˘m 

ochoreniam. 

VyuÏívame na to pohybové aktivity rôzneho druhu (relaxaãné cviãenia, cviãenia s 

náãiním I na náradí, pohybové hry, hry so spevom, tanec ºudov˘ i modern˘, turistiku, 

plávanie, korãuºovanie, ‰kolu v prírode, vytrvalostnú chôdzu a prekonávanie 

prekáÏok). 

Rovnakou mierou kladie dôraz na du‰evnú pohodu dieÈaÈa poãas jeho celodenného 

pobytu v na‰ej M·. SnaÏíme sa vytvoriÈ pre deti prostredie plné pohody, 

ohºaduplnosti, priateºstva a lásky. 

Podnetné prostredie v M· zabezpeãuje na‰im deÈom získavanie poznatkov, 

vedomostí a zruãností skúsenostnou formou. ZáÏitkové uãenie má v na‰ej M· 

dominantné postavenie.  

Na‰a M· je známa t˘m, Ïe veºmi úzko spolupracuje s rodinami na‰ich detí. Rodiãia 

sa zapájajú do aktivít poriadan˘ch M· spolu s deÈmi a zamestnancami. Spolupráca s 

rodinou je nad‰tandardná. 

 

2) Vymedzenie cieºov a poslania 

Na‰ím cieºom je, aby deti, ktoré absolvujú na‰u M·, boli v‰estranne pripravené na 

vstup do základnej ‰koly a tieÏ na ich ìal‰ie zaãlenenie do spoloãnosti. Aby väã‰inu 

poznatkou získavali deti vlastnou skúsenosÈou, bádaním, skúmaním, rie‰ením, 

pozorovaním. Na‰a M· re‰pektuje individuálne danosti dieÈaÈa. 

V˘chovno-vzdelávacie osnovy ná‰ho ·kVP StonoÏka sú zostavené tak, aby dieÈa 

získalo poznatky vo v‰etk˘ch troch oblastiach: kognitívnej, perceptuálno-motorickej a 

sociálno-emocionálnej a vo v‰etk˘ch ‰tyroch tématick˘ch okruhoch: Ja som, ªudia, 

Kultúra a Príroda. 

Okrem t˘chto v˘chovno-vzdelávacích osnov sa na‰a M· zapája do viacer˘ch 

projektov. 

ÚroveÀ získan˘ch poznatkov, vedomostí a zruãností detí si overujeme ich zapájaním 

do v˘tvarn˘ch, speváckych, recitaãn˘ch a ‰portov˘ch súÈaÏí, poãnúc regionálnymi 

cez celoslovenské aÏ po medzinárodné. 
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3) StupeÀ vzdelania 

Na‰a M· zabezpeãuje predprimárne vzdelávanie detí podºa ·kVP StonoÏka, ktor˘ je 

koncipovan˘ podºa ·VP ISCED 0. 

 

4) Profil absolventa 

DieÈa – ktoré absolvuje predprimárne vzdelávanie v na‰ej M·, musí byÈ po kaÏdej 

stránke pripravené na vstup do primárneho vzdelávania v základnej ‰kole. 

DieÈa – absolvent na‰ej M· musí: 

o byÈ ‰Èastné 

o byÈ primerane fyzicky I du‰evne vyspelé  

o byÈ priateºské a ohºaduplné 

o byÈ zdravo sebavedomé 

o re‰pektovaÈ dospel̆ ch  

o dokázaÈ obhájiÈ a vysvetliÈ svoje konanie 

o byÈ samostatné 

o byÈ vytrvalé a doÈahovaÈ ãinnosÈ do konca 

o maÈ pozitívny vzÈah k pracovnej ãinnosti 

o si váÏiÈ prácu in˘ch 

o maÈ pozitívny vzÈah k Ïivotnému prostrediu 

o si uvedomovaÈ seba a súãasne re‰pektovaÈ in˘ch 

o zvládnuÈ primerane hodnotiÈ seba a in˘ch 

o prejavovaÈ úctu k tradíciám a hodnotám, ktoré vytvorili predo‰lé generácie 

Zvládnutie v˘chovno – vzdelávacích osnov na‰ej M· StonoÏka zaruãuje takto 

pripravené dieÈa – absolventa na ìal‰ie vzdelávanie a tieÏ jeho zaãlenenie do 

spoloãnosti. 

 

5) Vyuãovací jazyk 

Základn˘m vyuãovacím jazykom v na‰ej M· StonoÏka je slovensk˘ jazyk. 

 

6) Organizaãné usporiadanie denn˘ch ãinností v M· 

Predprimárne vzdelávanie zabezpeãujeme formou denného poriadku. Denn˘ poriadok 

je pruÏn˘, reaguje na potreby a záujmy detí. Pri usporiadaní denn˘ch aktivít 

zabezpeãujeme vyváÏené striedanie du‰evn˘ch a fyzick˘ch ãinností. DodrÏiavame 

zásady zdravej Ïivotosprávy.  Vytvárame priestor na hru a uãenie dieÈaÈa. Pevne 

stanoven˘ je ãas podávania jedla, pobytu vonku a spánku. 
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SúãasÈou denného poriadku sú: 

 



 8 

7) Osnovy v˘chovno – vzdelávacej ãinnosti 

 

 Mesiac Obsahov˘ celok Téma 

Ja a moji kamaráti 

Moja rodina 

Predmety dennej potreby 

 

IX Ahoj ‰kôlka 

Vláãiky – cesta do ‰kôlky 

Jesenné premeny poãasia 

Kô‰ pln˘ dobrôt 

Ga‰tanko – hry jesene 
 X JeseÀ pani bohatá 

Tekviãkové stra‰idlo 

ªudské telo 

Jeme zdravo 

BezpeãnosÈ pri hrách 
 XI Buìme zdraví 

Hádky jednej kriÏovatky 

Mikulá‰ku dobr˘ str˘ãku 

âarovn˘ advent 
 XII âas radosti 

Vianoãná jedliãka 

 

Zima, zima tu je... 

Lesné zvieratká v zime 

Vtácia búdka 
 I Zimné tajomstvá 

Zimné radovánky – ‰porty 

NeÏivá príroda 

Fa‰iangové premeny – karneval 

Pracovné profesie 
 II Svet okolo nás 

âasové vzÈahy 

Kamarátka kniÏka 

Z rozprávky do rozprávky 

Predmety a ich vlastnosti 
 III 

S rozprávkou 

spoznávame svet 

Jarné prebúdzanie 

Domáce zvieratká a ich mláìatká 

·ibi – ryby 

Jarn˘ strom 
 IV Veselá jar 

Mesto a dedina 

Moja vlasÈ 

Pre mamiãku 

Îivot v lese 
 V V‰etko ão mám rád 

Hmyz 

Deti na‰ej zeme 

Vesmír okolo nás 

Exotické zvieratá 
 VI Kuk do sveta 

Leto volá 
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7.1 September – Ahoj ‰kôlka 

 

Názov           

obsahového celku: 

“Ahoj ‰kôlka” 

  

Témy: Ja a moji kamaráti 

 Moja rodina 

 Predmety dennej potreby 

 Vláãiky – cesta do ‰kôlky 

 

Charakteristika obsahového celku: 

Prostredníctvom obsahového celku „AHOJ ·KÔLKA“ sa deti budú oboznamovaÈ 

s prostredím M·. September je ãasom adaptácie na M·. Deti sa vracajú po 

prázdninách ale do M· prichádzajú I nové deti. Na‰a M· pripravuje deÈom prostredie, 

v ktorom sa hneì od príchodu do M· cítia bezpeãne, majú pocit istoty, pohody a 

lásky. Postupne sa uãia orientovaÈ sa v priestoroch M·. Vzájomne sa zoznamujú s 

kamarátmi, pani uãiteºkami i ostatn˘mi zamestnankyÀami M·. Uãia sa predstaviÈ 

seba a svoju rodinu. Nadväzujú verbálny i neverbálny kontakt. Vo vzájomnom 

kontakte pouÏívajú zdvorilostné slovíãka – prosím, ìakujem, nech sa páãi atì. Uãia 

sa s porozumením si vypoãuÈ in˘ch. Deti si osvojujú základné lokomoãné pohyby.  

Aktivita pre celé rodiny 

Jesenná turistická vychádzka do Mal̆ ch Karpát do lokality âerven˘ kríÏ posilní 

zdravie detí, ich vôºové vlastnosti pri prekonávaní prekáÏok. Spoloãné hry, súÈaÏe a 

zábavy upevnia priateºské vzÈahy medzi deÈmi. Pri opekaãke sa aj rodiãia detí 

vzájomne spoznávajú. 

 

Okruh OblasÈ V˘konov˘ ‰tandard Kompetencie 

Ja som K PredstaviÈ sa cel̆ m menom a priezviskom 

/41 

Osobnostné, 

komunikatívne 

Ja som P-M OrientovaÈ sa v priestore vo vzÈahu k vlastnej 

osobe /4 

Psychomotorické 

Ja som P-M ZvládnuÈ sebaobsluÏné ãinnosti /14 Psychomotorické 

Ja som  S-E NadviazaÈ neverbálny a verbálny kontakt 

s in˘mi deÈmi a dospel̆ mi /122 

Osobnostné 

Sociálne 
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Ja som S-E PredstaviÈ seba a svojho kamaráta /123 Komunikatívne 

Ja som K Rozlí‰iÈ a pomenovaÈ ãlenov rodiny /42 Psychomotorické 

Ja som K OrientovaÈ sa v tesnej blízkosti domova 

a materskej ‰koly /44 

Osobnostné 

Ja som  P-M OvládaÈ základné lokomoãné pohyby /5 Psychomotorické 

Ja som  P-M ZhotoviÈ v˘tvory z rozmanitého materiálu, 

vrátane odpadového, rôznymi technikami ( 

lepiÈ, strihaÈ, tvarovaÈ materiál a uplatÀovaÈ 

tvorivosÈ) /16 

Psychomotorické 

Uãebné 

Ja som  S-E PozdraviÈ, poìakovaÈ a poÏiadaÈ o pomoc 

/114 

Sociálne 

Ja som  S-E PoãúvaÈ s porozumením /124 Komunikatívne 

Sociálne 

Ja som  P-M PrejaviÈ v rôznych pohybov˘ch ãinnostiach 

vlastnú lateralitu /2 

Psychomotorické 

Sociálne 

Ja som  P-M ZaujaÈ v pracovn˘ch a technick˘ch 

ãinnostiach návyky poriadku a ãistoty 

(uprataÈ si po sebe, dávaÈ si pozor na odev ) 

/15 

Sociálne 

Ja som  P-M SedieÈ správne a dodrÏiavaÈ sklon papiera pri 

kreslení na stole /19 

Psychomotorické 

Ja som P-M ZaujaÈ rôzne postoje podºa pokynov /6 Psychomotorické 

Ja som  S-E UplatÀovaÈ a re‰pektovaÈ návyky kultúrneho 

správania a spoloãensk˘ch pravidiel /121 

Sociálne 

Ja som  P-M KresliÈ veºk˘mi grafick˘mi pohybmi /21 Psychomotorické 

ªudia K ReagovaÈ neslovne na otázky a pokyny /82 Komunikatívne 

ªudia K PoznaÈ a v hrách napodobniÈ prácu 

rodiãov/62 

Osobnostné 

ªudia K PriradiÈ, triediÈ a usporiadaÈ predmety podºa 

urãit˘ch kritérií (farba, tvar, veºkosÈ) /69 

Kognitívne 

Uãebné 

ªudia  P-M DodrÏaÈ pravidlá hudobno – pohybov˘ch hier 

/24a 

Psychomotorické 

Sociálne 

ªudia  K UrãiÈ rovnaké, alebo rozdielne mnoÏstvo 

prvkov v skupine /70 

Kognitívne 

Uãebné 

ªudia K PoznaÈ, rozlí‰iÈ, priradiÈ a triediÈ dopravné 

prostriedky podºa miesta pohybu ( zem, 

voda, vzduch) /68 

Kognitívne 

Uãebné 

ªudia K PriradiÈ ãíslo ( nie ãíslicu ) k danému poãtu 

predmetov od 1 do 10 /72 

Kognitívne 

Uãebné 

ªudia P-M UplatÀovaÈ spoluprácu v skupinovej hudobno Sociálne 
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– pohybovej, alebo hudobno – dramatickej 

hre /25 

Psychomotorické 

ªudia S-E Rozli‰ovaÈ pozitívne i negatívne emócie 

druh˘ch osôb /132 

Sociálne 

Kultúra K OrientovaÈ sa v ãasov˘ch vzÈahoch jedného 

dÀa / 

Uãebné 

Kultúra S-E PrejavovaÈ radosÈ z hry /145 Sociálne 

Kultúra S-E RytmizovaÈ ºudové riekanky a detské ºudové 

a umelé piesne hrou na telo, alebo 

prostredníctvom Orfovho in‰trumentára /151 

Uãebné 

Sociálne 

Psychomotorické 

Kultúra S-E KresliÈ, maºovaÈ, modelovaÈ, plo‰ne 

a priestorovo zobraziÈ ºudskú postavu /163 

Psychomotorické 

Kultúra K VnímaÈ rôznorodosÈ hraãiek a predmetov vo 

svojom okolí /101 

Kognitívne 

Kultúra K VyjadriÈ rôznymi umeleck˘mi v˘razov˘mi 

prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania 

sveta /113 

Uãebné 

Kultúra S-E SpievaÈ v rozsahu kvinty (c1 - g1), sexty, 

(relatívne intonaãne ãisto), v prípade 

hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (c1 

– c2) s radosÈou a primerane charakteru 

detskej ºudovej a umeleckej piesni s rôznou 

tématikou /151 

Psychomotorické 

Sociálne 

Komunikatívne 

Kultúra S-E PoãúvaÈ s porozumením a citov˘m 

zaangaÏovaním detskú ºudovú a autorskú 

poéziu, rozprávky a príbehy /169 

Sociálne 

Kultúra S-E ZapojiÈ sa do skupinovej hry a vedieÈ 

spolupracovaÈ v nej /146 

Sociálne  

Osobnostné 

Kultúra  S-E KresliÈ, maºovaÈ, modelovaÈ podºa vlastnej 

fantázie, predstáv a na tému /161 

Psychomotorické 

Osobnostné 

Kultúra S-E PrejaviÈ záujem o knihy, písmená, ãíslice, 

orientovaÈ sa v knihách /168 

Uãebné 

Komunikatívne 
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Stratégie v˘chovno – vzdelávacej ãinnosti: 

- edukaãná hra „Domãek, domãek, kto v tebe b˘va“ 

- rozhovor podºa obrázkov „ âo robím cel̆  deÀ“ 

- oboznámenie sa s priestormi M· a okolím 

- hry podporujúce sebaobsluÏné ãinnosti 

- pomocou hry sa zbliÏovaÈ s ostatn˘mi deÈmi 

- rozprávanie o svojej rodine 

- rozvíjanie matematick˘ch predstáv pri manipulácii s predmetmi 

- hry podporujúce ovládanie základn˘ch lokomoãn˘ch pohybov 

- zhotovovanie v˘tvorov z odpadového materiálu 

- hudobno – pohybové a dramatické hry 

- ãítanie rozprávok 

- zobrazenie deja rozprávky 

- oboznámiÈ sa s predmetmi dennej potreby hrou „âarovné vrecú‰ko“ 

- grafomotorické cviãenia 

- nácvik piesne 

- nácvik a recitácia básní, riekaniek 

- hádanky, hlavolamy, skladanie puzzle 

- maºované ãítanie 

 

Aktivity nad rámec osnov ·kVP:  

- náv‰teva vlakového múzea 

- divadelné predstavenie 

- jesenná turistická vychádzka 
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7.2 Október – JeseÀ pani bohatá 

 

 

 

Charakteristika obsahového celku: 

Prostredníctvom obsahového celku „JESE≈ PANI BOHATÁ“ sa budú deti 

zoznamovaÈ s charakterom roãného obdobia jeseÀ. âast˘mi vychádzkami do prírody 

a susednej záhradkovej osady deti spoznajú zber úrody zo záhrad a upevnia si 

poznatky o ovocí a zelenine. Budú vnímaÈ farebnosÈ I rozmanitosÈ jesennej prírody. 

TvorivosÈ a fantáziu si budú rozvíjaÈ v hre s prírodninami, ktoré si z prírody prinesú. 

Aktivita pre celé rodiny 

Deti spoloãne s rodiãmi sa zúãastnia „Tekviãkovej slávnosti „. Okrem v˘stavky 

rodinn˘ch tekviãkov˘ch v˘tvorov sa opäÈ rozvíjajú a upevÀujú vzÈahy medzi rodinou 

a materskou ‰kolou. 

 

Okruh OblasÈ V˘konov˘ ‰tandard Kompetencie 

Ja som  K UplatÀovaÈ na základe vlastného pozorovania 

farebnú rozmanitosÈ vo v˘tvarn˘ch, 

pracovn˘ch, technick˘ch produktoch /67 

Uãebné 

Ja som  P-M PoznaÈ názvy základn˘ch polôh, postojov 

a pohybov /7 

Psychomotorické 

Ja som  P-M VyuÏívaÈ koordináciu zraku a ruky /20 Psychomotorické 

Ja som  S-E KomunikovaÈ prijateºn˘m spôsobom pozitívne 

a negatívne emócie a vyjadriÈ pocity /115 

Sociálne 

Ja som  P-M KontrolovaÈ pri pohybe svalové napätie 

a d˘chanie /1 

Psychomotorické 

Ja som  P-M ZachovaÈ v pracovn˘ch a technick˘ch 

ãinnostiach návyky poriadku a ãistoty ( uprtaÈ 

Psychomotorické 

Sociálne 

Názov           

obsahového celku: 
“JeseÀ pani bohatá” 

  

Témy: Jesenné premeny 

 Kô‰ pln˘ dobrôt 

 Ga‰tanko – hry jesene 

 Tekviãkové stra‰idlo 
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po sebe, dávaÈ pozor na odev...) /15 

Ja som  P-M NapodobÀovaÈ pohyb v rôznych podmienkach 

( s náãiním, na náradí ) /8 

Psychomotorické 

Ja som  P-M KresliÈ uvoºnenou rukou plynulo a smelo /22 Psychomotorické 

Ja som  S-E RozhodovaÈ sa pre urãitú ãinnosÈ /119 Sociálne 

Ja som  S-E Roz‰irovaÈ si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu 

/125 

Komunikatívne 

Ja som P-M PohybovaÈ sa okolo osi vlastného tela (obraty, 

kotúle) /9 

Psychomotorické 

Ja som  P-M SedieÈ správne a dodrÏiavaÈ sklon papiera pri 

kreslení na stole /19 

Psychomotorické 

ªudia P-M ZladiÈ pohybovú a hudobnú stránku 

v hudobno – pohybovej hre /26 

Psychomotorické 

ªudia K PoãítaÈ minimálne od 1 do10 /71 Kognitívne 

ªudia K PoãúvaÈ s porozumením /81 Uãebné 

Informatívne 

ªudia K UrãiÈ rovnaké, alebo rozdielne mnoÏstvo 

prvkov v skupine /70  

Uãebné 

Kognitívne 

ªudia K ZostaviÈ z puzzle, rozstrihan˘ch obrázkov, 

paliãiek, alebo geometrick˘ch tvarov obrazce 

a útvary podºa fantázie, predlohy a slovn˘ch 

in‰trukcií /80 

Kognitívne 

Príroda K Rozlí‰iÈ podºa typick˘ch znakov roãné obdobia 

/86 

Kognitívne 

Uãebné 

Príroda K PoznaÈ, opísaÈ, rozlí‰iÈ prírodné javy 

ovplyvnené poãasím /97 

Kognitívne 

Príroda K PoznaÈ, opísaÈ a rozlí‰iÈ niektoré druhy ovocia 

a zeleniny 

Uãebné 

Kognitívne 

Príroda P-M ZvládnuÈ turistickú vychádzku do blízkeho 

prírodného okolia /34 

Psychomotorické 

Sociálne 

Príroda S-E Citlivo vnímaÈ krásu prírody, jej ãaro 

a jedineãnosÈ /140 

Sociálne 

Príroda P-M PrejaviÈ zruãnosÈ a praktickú tvorivosÈ pri 

vytváraní predmetov z prírodnín 

prostredníctvom vyuÏitia rôznych pracovn˘ch 

a v˘tvarn˘ch techník /35 

Psychomotorické 

Príroda P-M HodnotiÈ prírodné prostredie /141 Kognitívne 

Uãebné 

Sociálne 

Príroda P-M UplatÀovaÈ získané schopnosti v pohybovej 

improvizácíí podºa hudby /40 

Psychomotorické 

Kultúra S-E VnímaÈ s citov˘m zaangaÏovaním bábkové Sociálne 
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divadlo /170 

Kultúra S-E VyjadriÈ charakter piesne hrou na detsk˘ch 

hudobn˘ch nástrojoch /153 

Sociálne 

Kultúra  S-E ChápaÈ rôznorodosÈ hier /147 Sociálne 

Kúltúra S-E PoãúvaÈ detské hudobné skladby s citov˘m 

zaangaÏovaním /155 

Sociálne 

Uãebné 

Kultúra K VnímaÈ a rozoznaÈ, Ïe hraãky a predmety sú 

z rôzneho materiálu, ktor˘ má rôzny povrh, 

tvar, farbu, veºkosÈ, ..... /102 

Uãebné 

Kognitívne 

Kultúra  K ZapojiÈ sa aktívne do prípravy osláv, sviatkov 

a spoloãensk˘ch udalostí vrátane udrÏiavania 

ºudov˘ch tradícií /110 

Kognitívne 

Sociálne 

Kultúra  S-E UplatÀovaÈ tvorivosÈ v hre /149 Sociálne 

Kultúra S-E PouÏívaÈ tvorivo rôzne v˘tvarné techniky/164 Sociálne 

Psychomotorické 

Kultúra S-E PouÏívaÈ v hrách riekanky, vyãítanky s rôznou 

tématikou /157 

Sociálne 

Kognitívne 
 

Stratégie v˘chovno – vzdelávacej ãinnosti: 

- rozhovory podºa obrázkov 

- vychádzky do prírody 

- turistická vychádzka s rodiãmi 

- ãítanie rozprávok 

- reprodukcia rozprávok 

- dramatizácia 

- pohybovo – relaxaãné aktivity 

- hudobno – pohybové hry 

- kreslenie, maºovanie, modelovanie 

- nácvik básne 

- obrázkové ãítanie 

- grafomotorické cviãenia 

- skladanie puzzle 

- kon‰truktívne hry 
 

Aktivity nad rámec osnov ·kVP: 

- vychádzky do záhradkovej osady 

- vychádzka k jazeru Kalná 

- tekviãková slávnosÈ 

- divadelné predstavenie 
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7.3 November – Buìme zdraví 

 

Charakteristika tématického celku: 

Prostredníctvom obsahového celku „ BUëME ZDRAVÍ“ sa deti zoznámia so skladbou 

ºudského tela, získajú veºa poznatkov o svojom tele, o tom ako si chrániÈ svoje 

zdravie. Dozvedia sa, ão je pre ich zdravie osoÏné a ão im naopak ‰kodí. Nauãia sa 

rozli‰ovaÈ zdravé i ‰kodlivé potraviny. 

V besede s policajtom si deti osvoja pravidlá bezpeãného správania sa na ulici, pri 

chôdzi, kolobeÏkovaní, bicyklovaní. Oboznámia sa so základn˘mi dopravn˘mi 

znaãkami. 

Budú si rozvíjaÈ poznatky o svojej bezpeãnosti pri hrách, pri styku s nebezpeãn˘mi 

predmetmi a oboznámia sa so základn˘mi pravidlami cestnej premávky. 

V besede s dobrovoºnou pracovníãkou Slovenského âerveného kríÏa sa dozvedia, ão 

treba urobiÈ v prípade úrazu. Nauãia sa ako privolaÈ pomoc dospelého priamo i cez 

telefón. Vyskú‰ajú si o‰etrenie drobn˘ch poranení. 

 

Okruh OblasÈ V˘konov˘ ‰tandard Kompetencie 

Ja som K UrãiÈ na základe viaczmyslového vnímania 

ãasti tela a jednoduch˘m spôsobom opísaÈ 

ich funkciu /47 

Kognitívne 

Ja som  K PrejaviÈ pozitívne postoje k svojmu telu 

a vyjadriÈ ich prostredníctvom rôznych 

umeleck˘ch v˘razov˘ch prostriedkov /49 

Uãebné 

Osobnostné 

Ja som  K VnímaÈ a urãiÈ viacer˘mi zmyslami niektoré 

Ïivotne dôleÏité orgány (srdce, pºúca, 

mozog...) /48 

Uãebné 

Ja som K Rozlí‰iÈ a jednoduch˘m spôsobom intuitívne Uãebné 

Názov           

obsahového celku: 
“Buìme zdraví” 

  

Témy: ªudské telo 

 Jeme zdravo 

 BezpeãnosÈ detí 

 Hádky jednej kriÏovatky 



 17 

opísaÈ stav zdravia a stav choroby /51 Komunikatívne 

Ja som P-M PohybovaÈ sa okolo osi vlastného tela 

(obraty, kotúle) /9 

Psychomotorické 

Ja som P-M ZhotoviÈ v˘tvory z rozmanitého materiálu, 

vrátane odpadového, rôznymi technikami 

(strihaÈ, lepiÈ, tvarovaÈ materiál...) uplatÀovaÈ 

pri tom technickú tvorivosÈ /16 

Psychomotorické 

Ja som  S-E UplatniÈ aktívnu slovnú zásobu vzhºadom na 

obsahov˘ kontext (zmysluplne rozprávaÈ 

o svojich pocitoch, záÏitkoch, dojmoch) /126 

Komunikatívne 

Ja som K PoznaÈ, rozlí‰iÈ, triediÈ a vyberaÈ si zdravé 

potraviny /57 

Kognitívne 

Uãebné 

Ja som  P-M ManipulovaÈ s rôznymi predmetmi, náãiním 

(rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhaÈ, 

nosiÈ...) /10 

Psychomotorické 

Ja som  K PrivolaÈ pomoc dospelého v krízov˘ch 

situáciách, v ktor˘ch je ohrozené jeho 

zdravie, prípadne zdravie in˘ch /54 

Kominikatívne 

Sociálne 

Ja som P-M NosiÈ, podávaÈ, gúºaÈ, pohadzovaÈ, odráÏaÈ, 

kopaÈ, driblovaÈ, balansovaÈ... /11 

Psychomotorické 

Ja som P-M ZhotoviÈ v˘tvory zo skladaãiek a stavebníc 

z rôzneho materiálu postupne od väã‰ích 

dielcov aÏ po drobné dieliky podºa vlastnej 

fantázie a podºa predlohy /17 

Psychomotorické 

Sociálne 

Ja som  S-E PrejaviÈ sebareguláciu v hrách a in˘ch 

aktivitách – konaÈ s ohºadom na seba a na 

druh˘ch /118 

Sociálne 

Ja som K Rozlí‰iÈ príãiny moÏného nebezpeãenstva 

a po‰kodenia zdravia pri zakázanej 

manipulácii s niektor˘mi predmetmi napr. 

s ostr˘mi predmetmi, zápalkami, liekmi, 

chemikáliami, ãistiacimi prostriedkami, 

elektrospotrebiãmi, ale aj s neznámymi 

prírodninami /56 

Kognitívne 

Uãebné 

Ja som  K ZaujaÈ pozitívne postoje k svojmu zdraviu 

i k zdraviu in˘ch a vyjadriÈ ich 

prostredníctvom rôznych umeleck˘ch 

v˘razov˘ch prostriedkov /53 

Kognitívne 

ªudia S-E KomunikovaÈ otvorene bez bariér 

a predsudkov /136 

Sociálne 

Osobnostne 

ªudia S-E ZaujaÈ pozitívne a empatické postoje 

k chor˘m, star˘m ºuìom, multikultúrnej 

a socioekonomickej rozmanitosti ºudstva 

/139 

Sociálne 

Osobnostné 
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ªudia K ReagovaÈ slovne na jednoduché otázky 

jednoslovnou, viacslovnou odpoveìou, alebo 

jednoduchou frázou /83 

Komunikatívne 

ªudia  K VykonávaÈ jednoduché operácie v ãíselnom 

rade od 1 do 10 (v spojitosti s manipuláciou 

s predmetmi, alebo hraãkami) /73 

Kognitívne 

ªudia S-E RozdeliÈ sa, obdarovaÈ niekoho a pomôcÈ 

inému /133 

Sociálne 

ªudia  K PriradiÈ, rozoznaÈ a pomenovaÈ farby na 

obklopujúcich reáliách /65 

Kognitívne 

Uãebné 

ªudia  S-E VyjadriÈ elementárne hodnotiace postoje 

k správaniu in˘ch /135 

Sociálne 

ªudia S-E PoznaÈ, rozlí‰iÈ, priradiÈ, triediÈ a urãiÈ niektoré 

rovinné geometrické tvary /74 

Kognitívne 

Uãebné 

Príroda P-M ZvládnuÈ turistickú vychádzku do blízkeho 

prírodného okolia /34 

Psychomotorické 

Sociálne 

Kultúra P-M Pohotovo reagovaÈ na zmenu tempa 

hudobného sprievodu /37 

Psychomotorické 

Kultúra S-E ZapamätaÈ si a predná‰aÈ krátke literárne 

útvary, napr. riekanky, hádanky, vyãítanky, 

krátke detské básne ... /171 

Komunikatívne 

Uãebné 

Kultúra  P-M VyjadriÈ náladu piesne a hudby prirodzen˘m 

kultivovan˘m pohybom /38 

Psychomotorické 

Osobnostné 

Kultúra  S-E TvoriÈ s vyuÏitím fantázie kompoziãné celky 

/165 

Kognitívne 

Kultúra  S-E ReprodukovaÈ voºne ºudové a autorské 

rozprávky /172 

Komunikatívne 

Kultúra K UplatÀovaÈ taneãné prvky (cvalové poskoky, 

poskoãn˘ krok, otoãky, úklony) /39 

Psychomotorické 

Uãebné 

Kultúra  S-E StvárniÈ detské piesne dramatick˘mi 

v˘razov˘mi prostriedkami /154 

Osobnostné 

Kultúra  S-E „ âítaÈ“ kreslen˘ príbeh a obrázkov˘ seriál 

/174 

Komunikatívne 

Uãebné 

Kultúra S-E KresliÈ, maºovaÈ, modelovaÈ rôznymi 

technikami, tvorivo a s pouÏitím rôzneho 

materiálu /162 

Psychomotorické 

 

Kultúra  S-E VnímaÈ s citov˘m zaangaÏovaním bábkové 

divadlo a iné detské divadlo (ãinohru, 

spevohru ) /170 

Sociálne 
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Stratégie v˘chovno – vzdelávacej ãinnosti: 

- rozhovor o ºudskom tele – obrázkov˘ materiál 

- kreslenie, maºovanie, modelovanie postavy 

- prezeranie kníh, encyklopédií o ºudskom tele 

- pohybové hry, hudobno – pohybové hry 

- nácvik piesne 

- nácvik básne 

- zhotovenie postavy z odpadového materiálu, krabíc a pod. 

- hra na obchod s potravinami 

- koláÏ (zdravé potraviny) 

- poãúvanie rozprávky, reprodukcia 

- hra „ na dopravu“ so semafórmi 

- beseda s policajtom 

- manipulácia s geometrick˘mi tvarmi  

- zostavovanie obrázkov 

- maºované ãítanie 

 

 

Aktivity nad rámec osnov ·kVP:  

- beseda s dobrovoºnou pracovníãkou âerveného kríÏa 

- beseda s policajtom Okresného oddelenia PZ Bratislava III 
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7.4  December – âas radosti 

 

Charakteristika obsahového celku: 

Prostredníctvom obsahového celku „âAS RADOSTI“ sa deti zoznámia s tradíciami 

a zvykmi. Budú si upevÀovaÈ pozitívne medziºudské vzÈahy, empatiu. RozvíjaÈ si 

sociálne cítenie prostredníctvom rozhovorov, spievaním piesní, poãúvaním hudby 

a príbehov, vytváraním v˘robkov z prírodnín. RozvíjaÈ si koordináciu a ladnosÈ pohybov 

nácvikom tanãekov na vianoãnú akadémiu.  

Toto obdobie prinesie deÈom najviac radosti a ‰Èastia. Na vianoce sa pripravujú 

ãítaním adventn˘ch príbehov, adventn˘m koncertom, v˘zdobou svojej triedy i celej 

‰kôlky. Deti budú s veºk˘m nasadením pripravovaÈ program na slávnostnú vianoãnú 

akadémiu. 

Aktivity pre celé rodiny: 

• tvorivé dielne zamerané na v˘robu vianoãn˘ch svietnikov, venãekov a in˘ch 

dekoratívnych predmetov 

• spoloãná náv‰teva detí a rodiãov na vianoãnom divadelnom predstavení 

• vystúpenie detí na slávnostnej vianoãnej akadémii pre celé rodiny 

Okruh OblasÈ V˘konov˘ ‰tandard Kompetencie 

Ja som  K OrientovaÈ sa v tesnej blízkosti domova 

a materskej ‰koly /44 

Kognitívna 

Ja som  S-E NadviazaÈ neverbálny a verbálny kontakt 

s in˘mi deÈmi a dospel̆ mi /122 

Komunikatívne 

Ja som P-M KontrolovaÈ pri pohybe svalové napätie 

a d˘chanie /1 

Psychomotorické 

Ja som P-M KresliÈ veºk˘mi grafick˘mi pohybmi Psychomotorické 

Ja som  K ZaujaÈ postoj k ãlenom rodiny /vrátane 

novonarodeného ãlena/ a vyjadriÈ ho 

prostredníctvom rôznych umeleck˘ch 

v˘razov˘ch prostriedkov /43 

Osobnostné 

Ja som  P-M OrientovaÈ sa v priestore (vo vzÈahu k vlastnej Psychomotorické 

Názov           

obsahového celku: 
“âas radosti” 

  

Témy: Mikulá‰ku dobr˘ str˘ãku 

 âarovn˘ advent 

 Vianoãná jedliãka 
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osobe) /4 

Ja som P-M ZhotoviÈ v˘tvory z rozmanitého materiálu, 

vrátane odpadového, rôznymi technikami 

/strihaÈ, lepiÈ, tvarovaÈ/ uplatÀovaÈ pri tom 

technickú tvorivosÈ /16 

Psychomotorické 

Ja som P-M OvládaÈ základné lokomoãné pohyby /5 Psychomotorické 

ªudia K KomunikovaÈ s jednoduch˘mi vetn˘mi 

kon‰trukciami v ‰tátnom- slovenskom jazyku 

/84 

Komunikatívne 

ªudia K PriradiÈ ãíslo / nie ãíslicu / k danému poãtu 

predmetov od 1 do 10 /72 

Uãebné 

Kognitívne 

ªudia P-M DodrÏiavaÈ pravidlá hudobno-pohybovej hry 

/24a 

Sociálne 

Psychomotorické 

ªudia K PoãúvaÈ s porozumením /81 Komunikatívne 

ªudia K PoãítaÈ minimálne od 1 do 10 /71 Uãebné 

ªudia S-E RozdeliÈ sa, obdarovaÈ niekoho a pomôcÈ 

inému /133 

Sociálne 

ªudia K PoznaÈ, rozlí‰iÈ, triediÈ, priradiÈ a urãiÈ niektoré 

priestorové geometrické tvary /74 

Uãebné, 

Kognitívne 

ªudia S-E Rozlí‰iÈ pozitívne i negatívne emócie druh˘ch 

osôb /132 

Sociálne 

Príroda P-M PrejaviÈ zruãnosti a praktickú tvorivosÈ pri 

vytváraní produktov z prírodnín, 

prostredníctvom vyuÏitia rôznych pracovn˘ch 

a v˘tvarn˘ch techník /35 

Psychomotorické 

Uãebné 

Kultúra S-E KresliÈ, maºovaÈ, modelovaÈ v rôznych 

polohách / kºak, ºah, sed, stoj.../ /160 

Uãebné 

Kultúra S-E SpievaÈ v rozsahu kvinty / c1- g1 - sexty 

relatívne intonaãne ãisto / V prípade 

hudobného nadania aj oktávy / c1-c2 /s 

radosÈou a primerane charakteru detskej 

ºudovej a umelej piesne s rôznou tématikou 

/152 

Uãebné 

Sociálne 

Kultúra S-E PoãúvaÈ detské hudobné skladby s citov˘m 

zaangaÏovaním /155 

Osobnostné 

Kultúra S-E âítaÈ kreslen˘ príbeh a obrázkov˘ seriál /174 Kognitívne 

Uãebné 

Kultúra P-M Pohotovo reagovaÈ na zmenu tempa 

hudobného sprievodu /37 

Psychomotorické 

Kultúra K ZapojiÈ sa aktívne do prípravy osláv sviatkov 

a spoloãensk˘ch udalostí vrátane udrÏiavania 

ºudov˘ch tradícií /110 

Kognitívne  

Sociálne 

Kultúra K VnímaÈ rôznorodosÈ hraãiek a predmetov vo 

svojom okolí /101 

Uãebné 



 22 

Kultúra S-E PokryÈ celú plochu rozmanit˘mi farbami /159 Kognitívne 

Kultúra S-E VnímaÈ s citov˘m zaangaÏovaním bábkové 

divadlo /170 

Sociálne 

Kultúra P-M UplatÀovaÈ taneãné prvky / cvalové, 

poskoky, poskoãn˘ krok, otoãky, úklony.../ 

/39 

Psychomotorické 

 

Stratégie v˘chovno- vzdelávacej ãinnosti:  

- pohybové a relaxaãné aktivity 

- grafomotorické cviãenia 

- obrázkové ãítanie 

- ãítanie s porozumením 

- poãúvanie vianoãnej hudby 

- kreslenie, maºovanie, vystrihovanie, lepenie- vianoãné ozdoby 

- nácvik piesne 

- tvorenie z prírodnín- Tvorivé dielne s rodiãmi 

- divadelné predstavenie 

- vianoãná besiedka 

- námetové, dramatické, didaktické hry 

 

 

Aktivity nad rámec osnov ·kVP:  

- adventn˘ koncert 

- Mikulá‰ska besiedka 

- tvorivé dielne 

- vianoãné divadelné predstavenie 

- slávnostná vianoãná akadémia 
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7.5 Január – Zimné tajomstvá 

 

Charakteristika obsahového celku: 

Prostredníctvom obsahového celku „ZIMNÉ TAJOMSTVÁ“ sa deti zoznámia 

s charakterom roãného obdobia „Zima“. VyuÏitím zimn˘ch ‰portov (sánkovanie, 

bobovanie, kæzanie, lyÏovanie, korãuºovanie) si deti posilnia svoje zdravie a vytvoria si 

kladn˘ vzÈah k zimn˘m ‰portom. V hrách so snehom (stavanie snehuliaka, 

guºovaãka) sa budú deti otuÏovaÈ. Oboznámia sa so Ïivotom lesn˘ch zvierat a vtákov 

v zime. StarostlivosÈou o zvieratká získajú deti prvé ochranárske návyky. 

Z detskej encyklopédie sa deti dozvedia, ak˘ rozmanit˘ je svet. Nácvikom piesní so 

zimnou tématikou sa deti nauãia spievaÈ v rozsahu kvinty, hudobne nadanej‰ie v 

rozsahu oktávy. Oboznámia sa s ºudovou i autorskou tvorbou. 

Aktivita pre celé rodiny:  

Zimná turistická vychádzka na Biely KríÏ, spoloãné sánkovanie, lyÏovanie, bobovanie 

a hry so snehom 

 

Okruh OblasÈ V˘konov˘ ‰tandard Kompetencie 

Ja som  P-M  DrÏaÈ správne grafick˘ materiál a pouÏívaÈ 

primeranú intenzitu tlaku na podloÏku pri 

pouÏívaní rôznych techník /23 

Psychomotorické 

Ja som P-M DodrÏiavaÈ zvolené pravidlá, spolupracovaÈ, 

re‰pektovaÈ ostatn˘ch /12 

Sociálne 

Osobnostné 

Ja som P-M ZaujaÈ adekvátne postoje k pohybu 

a ‰portov˘m aktivitám /13 

Psychomotorické 

 Ja som P-M ZnázorÀovaÈ graficky motivovan˘ pohyb 

vychádzajúci z ramenného kæbu (k˘vanie, 

Psychomotorické 

Názov           

obsahového celku: 
“Zimné tajomstvá” 

  

Témy: Zima, zima tu je 

 Lesné zvieratká v zime 

 Vtáãia búdka 

 Zimné radovánky 
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mletie, hojdanie, navíjanie) a pohybu dlane 

a prstov (horn˘ oblúk, lomená línia, vlnovka, 

leÏatá osmiãka, fiktívne písmo) /24 

Ja som P-M VedieÈ udrÏaÈ rovnováhu /3  Psychomotorické 

Ja som P-M VyuÏívaÈ koordináciu zraku a ruky /20 Psychomotorické 

Ja som  P-M ZhotoviÈ v˘tvory zo skladaãiek a stavebníc 

z rôzneho materiálu postupne od väã‰ích 

dielov aÏ po drobné dieliky podºa vlastnej 

fantázie a podºa predlohy /17 

Psychomotorické 

Uãebné 

Ja som  P-M ZachovaÈ v pracovn˘ch a technick˘ch 

ãinnostiach návyky poriadku a ãistoty 

(uprataÈ po sebe, dávaÈ si pozor na odev 

atì.) 

Psychomotorické 

Sociálne 

Ja som  K DodrÏaÈ zásady ochrany zdravia 

(s pomocou dospel̆ ch ) /52 

Kognitívna 

Ja som  S-E HodnotiÈ svoje vlastné schopnosti v rôznych 

ãinnostiach /120 

Osobnostné 

Ja som S-E VyslovovaÈ správne a zreteºne v‰etky hlásky 

a hláskové skupiny /128  

Uãebné 

Ja som S-E PouÏívaÈ synonymá antonymá 

a homonymá, vytváraÈ r˘my /130 

Komunikatívne 

Ja som  S-E ObhajovaÈ nenásilne vlastné stanovisko 

v prípade vzniku konfliktu /117 

Komunikatívne 

Ja som S-E UplatÀovaÈ schopnosÈ analyticko – 

syntetick˘ch hier a ãinností so slovami /131 

Komunikatívne 

Uãebné 

ªudia K PoznaÈ, rozlí‰iÈ, priradiÈ, triediÈ a urãiÈ 

niektoré priestorové geometrické tvary /75 

Kognitívne 

ªudia K PoãúvaÈ s porozumením /81 Uãebné  

Komunikatívne 

ªudia K ZaujaÈ pozitívne postoje k zvieracej rí‰i /90 Sociálne 

ªudia K ReagovaÈ slovne na jednoduché otázky 

jednoslovnou, viacslovnou odpoveìou, 

alebo jednoduchou frázou /83 

Komunikatívne 

ªudia K PriradiÈ ãíslo (nie ãíslicu ) k danému poãtu 

predmetov od 1 do 10 /72 

Kognitívne 

ªudia P-M StvárniÈ hudobno – dramatickú textovú ãasÈ 

hry /27 

Psychomotorické  

Uãebné 

ªudia  S-E Nenásilne rie‰iÈ konflikt s in˘m dieÈaÈom / 

deÈmi, dohodnúÈ sa na kompromise /134 

Sociálne 

Osobnostné 

Príroda K Rozlí‰iÈ podºa typick˘ch znakov roãné 

obdobia /86 

Kognitívne 

Uãebné 

Príroda K PoznaÈ, rozlí‰iÈ a urãiÈ na základe priameho, 

alebo sprostredkovaného pozorovania 

niektoré domáce, lesné, exotické zvieratá, 

Uãebné 
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vtáky a voºne Ïijúce Ïivoãíchy /89  

Príroda K PoznaÈ, rozlí‰iÈ a urãiÈ na základe priameho, 

alebo sprostredkovaného pozorovania 

niektoré, vtáky /89 

Uãebné 

Príroda K PoznaÈ nebezpeãenstvo vypl̆ vajúce 

s dot˘kania sa neznámych zvierat /91 

Uãebné 

Osobnostné 

Príroda P-M PohybovaÈ sa v rôznom prostredí (sneh, ºad 

) bez zábran a strachu /28 

Psychomotorické 

Príroda P-M OtuÏovaÈ sa prostredníctvom snehu 

a vetra/29 

Psychomotorické  

Osobnostné 

Príroda P-M VyuÏívaÈ na pohyb rôzne pomôcky /32 Psychomotorické 

Príroda P-M ModifikovaÈ pohyb v zmenen˘ch 

podmienkach, alebo problémov˘ch 

situáciách /30 

Psychomotorické 

Uãebné 

Príroda  S-E PrejaviÈ vzÈah a ochranárske postoje 

k prírodnému prostrediu a stvárniÈ ich 

prostredníctvom rôznych umeleck˘ch 

v˘razov˘ch prostriedkov /142 

Sociálne 

Psychomotorické 

Osobnostné 

Príroda S-E Prakticky uplatniÈ návyky starostlivosti 

o prírodu (k⁄menie vtákov v zime) /143 

Sociálne 

Kultúra K OveriÈ si z detsk˘ch encyklopédií a in˘ch 

médií, Ïe svet je rozmanit˘ (Pozostáva aj 

z oceánov, morí, riek, pohorí, lesov, 

pralesov, rozmanitej zvieracej rí‰e atì.) /112 

Informaãné 

Kultúra S-E StvárniÈ pocity z poãúvania hudby aj in˘mi 

umeleck˘mi, v˘razov˘mi prostriedkami 

(v˘tvarn˘mi, dramatick˘mi) /156 

Uãebné 

Sociálne 

Kultúra S-E SpievaÈ v rozsahu kvinty / c1- g1 - sexty 

relatívne intonaãne ãisto / V prípade 

hudobného nadania aj oktávy / c1-c2 /s 

radosÈou a primerane charakteru detskej 

ºudovej a umelej piesne s rôznou tématikou 

/152 

Uãebné 

Sociálne 

Kultúra S-E PouÏívaÈ tvorivo rôzne v˘tvarné 

techniky/164 

Psychomotorické 

Kultúra S-E KresliÈ, maºovaÈ, modelovaÈ podºa vlastnej 

fantázie, predstáv a na tému /161 

Psychomotorické 

Uãebné 

Kultúra S-E PoãúvaÈ s porozumením a citov˘m 

zaangaÏovaním detskú ºudovú a autorskú 

poéziu, rozprávky, príbehy 

Komunikatívne 

Informaãné 

Uãebné 
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Stratégie v˘chovno- vzdelávacej ãinnosti:  

- rozhovory na danú tému 

- poãúvanie rozprávok, príbehov 

- kreslenie, maºovanie, modelovanie 

- grafické cviãenia 

- artikulaãné, slovné hry,  

- hudobno – pohybové hry 

- vychádzky do prírody 

- recitácie básní 

- kon‰truktívne hry, námetové hry, didaktické hry 

- k⁄menie vtákov, starostlivosÈ o vtákov v zime 

- prezeranie encyklopédií 

- obrázkové ãítanie 

 

Aktivity nad rámec osnov ·kVP:  

- zimná turistická vychádzka 

- korãuºovanie 

- divadelné predstavenie 

- hudobno-v˘chovn˘ koncert 
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7.6 Február – Svet okolo nás  

 

Charakteristika obsahového celku: 

Prostredníctvom obsahového celku “SVET OKOLO NÁS” sa deti budú zoznamovaÈ 

s ãasov˘mi vzÈahmi. NapodobÀovaním pohybov v rôznych podmienkach si deti 

roz‰íria poznatky o pracovn˘ch profesiách. Fa‰iangov˘mi premenami sa priblíÏia 

ºudov˘m tradíciám. Fa‰iangové obdobie si deti uÏívajú pri rôznych ãinnostiach. 

RadosÈ, veselosÈ a zábavu si deti uÏijú na ‰kolskej diskotéke. Vyvrcholením tohto 

obdobia je veºk˘ fa‰iangov˘ karneval pre celé rodiny. 

 Cez sprostredkované aj priame skúsenosti budú deti spoznávaÈ neÏivú prírodu. 

Aktivita pre celé rodiny: 

Na veºkom fa‰iangovom karnevale sa v maskách budú zabávaÈ deti, rodiãia I 

zamestnanci M·. Dobrá nálada a radosÈ nás v‰etk˘ch spája. 

 

Okruh OblasÈ V˘konov˘ ‰tandard Kompetencie 

Ja som  P-M OrientovaÈ sa v priestore (vo vzÈahu 

k vlastnej osobe ) /4 

Psychomotorické 

Ja som  P-M KresliÈ uvoºnenou rukou, plynulo a smelo /22 Psychomotorické 

Ja som P-M ManipulovaÈ rôznymi predmetmi, náãiním 

(rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhaÈ, 

.......) /10 

Psychomotorické 

Ja som  P-M  ZaujaÈ adekvátne stanovisko k pohybu 

a ‰portov˘m aktivitám /13 

Psychomotorické 

Ja som P-M SedieÈ správne a dodrÏiavaÈ sklon papiera pri 

kreslení na stole /19 

Psychomotorické 

Ja som P-M  ZhotoviÈ v˘tvory so skladaãiek a stavebníc 

z rôzneho materiálu postupne od väã‰ích 

Psychomotorické 

Názov           

obsahového celku: 
“Svet okolo nás” 

  

Témy: Fa‰iangové premeny 

 NeÏivá príroda 

 âasové vzÈahy 

 Pracovné profesie 
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dielov aÏ po drobné dieliky podºa vlastnej 

fantázie a podºa predlohy /17 

Ja som P-M NapodobÀovaÈ pohyb v rôznych 

podmienkach (s náãiním, na náradí ) /8 

Psychomotorické 

Ja som  P-M ZhotoviÈ v˘tvory s rozmanitého materiálu, 

vrátane odpadového, rôznymi technikami 

(strihaÈ, lepiÈ, tvarovaÈ materiál ....) uplatÀovaÈ 

pri tom technickú tvorivosÈ /16 

Psychomotorické 

Ja som S-E NadviazaÈ neverbálny a verbálny kontakt 

s in˘mi deÈmi a dospel̆ mi /122 

Komunikatívne 

Ja som S-E PouÏívaÈ homonymá /130  Kognitívne 

Ja som S-E UvedomovaÈ si a uplatÀovaÈ vlastnú 

jedineãnosÈ a vlastné nápady so zreteºom na 

jedineãnosÈ in˘ch detí v skupine /116 

Osobnostné 

Ja som S-E PouÏívaÈ antonymá /130 Kognitívne 

Ja som S-E RozhodovaÈ sa pre urãitú ãinnosÈ /119 Sociálne 

Ja som S-E PrejavovaÈ sebareguláciu v hrách a in˘ch 

aktivitách, konaÈ s ohºadom na seba 

a druh˘ch /118 

Osobnostné 

Komunikatívne 

Ja som  S-E VytváraÈ r˘my /130 Kognitívne 

Komunikatívne 

ªudia K PriradiÈ, triediÈ a usporiadaÈ predmety podºa 

urãit˘ch kritérií (farba, tvar, veºkosÈ) /69 

Uãebné 

ªudia K ReagovaÈ slovne na jednoduché otázky 

jednoslovnou, viacslovnou odpoveìou, alebo 

jednoduchou frázou /83 

Komunikatívne 

ªudia K PoznaÈ, rozlí‰iÈ, priradiÈ, triediÈ a urãiÈ niektoré 

rovinné geometrické tvary /74 

Uãebné 

ªudia K PoznaÈ, slovne opísaÈ a umelecky stvárniÈ 

rozmanité ºudské ãinnosti /61 

Uãebné 

Kognitívne 

ªudia  K VykonávaÈ jednoduché operácie v ãíselnom 

rade od 1 do 10 /73 

Uãebné 

Komunikatívne 

ªudia K ReagovaÈ neslovne na otázky a pokyny /82 Kognitívne 

Komunikatívne 

ªudia K PochopiÈ v˘znam práce na základe 

rozmanit˘ch pracovn˘ch ãinností /63 

Kognitívne 

Uãebné 

ªudia P-M ZladiÈ pohybovú a hudobnú stránku 

v hudobno – pohybovej hre /26 

Psychomotorické 

Príroda K PoznaÈ zloÏky Ïivej a neÏivej prírody /96 Kognitívne 

Príroda  K ZdôvodniÈ v˘znam prírodného prostredia na 

základe pozorovania a záÏitkov z prírody /88 

Sociálne 

Príroda P-M PohybovaÈ sa v rôznom prostredí (sneh, ºad, 

voda) bez strachu a zábran /28 

Psychomotorické 

Príroda P-M PrejaviÈ zruãnosti a praktickú tvorivosÈ pri Psychomotorické 
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vytváraní produktov z prírodnín 

prostredníctvom vyuÏitia rôznych pracovn˘ch 

a v˘tvarn˘ch techník /35 

Príroda S-E PrejaviÈ vzÈah a ochranárske postoje 

k prírodnému prostrediu a stvárniÈ ich 

prostredníctvom rôznych umeleck˘ch 

v˘razov˘ch prostriedkov /142 

Sociálne 

Kultúra K ZapojiÈ sa aktívne do príprav osláv sviatkov 

a spoloãensk˘ch udalostí vrátane udrÏiavania 

ºudov˘ch tradícií /110  

Sociálne 

Kognitívne 

Kultúra K OveriÈ si z detsk˘ch encyklopédií a in˘ch 

médií, Ïe svet je rozmanit˘ (pozostáva aj 

z oceánov, morí, riek, pohorí , lesov, 

pralesov, rozmanitej zvieracej rí‰e , ....) /112 

Uãebné 

Kultúra K OrientovaÈ sa v ãasov˘ch vzÈahoch dÀa, 

t˘ÏdÀa a roka v spojení s konkrétnymi 

ãinnosÈami a prostredníctvom rozli‰ovania 

podstatn˘ch znakov /103 

Uãebné 

Kultúra K Rozli‰ovaÈ ãasové vzÈahy, ão je teraz, dnes, 

, ão bolo vãera, ão bude zajtra /104 

Uãebné 

Kultúra P-M UplatÀovaÈ taneãné prvky (cvalové poskoky, 

poskoãn˘ krok, otoãky, úklony) /39 

Psychomotorické 

Kultúra S-E SpievaÈ v rozsahu kvinty (c1-g1)- sexty 

(relatívne intonaãne ãisto), v prípade 

hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (c1-

c2) s radosÈou a primerane charakteru 

detskej ºudovej a umelej piesni s rôznou 

tematikou /152  

Psychomotorické 

Kultúra S-E ExperimentovaÈ s vlastnosÈami farieb 

a uplatÀovaÈ ich tvorivé variácie /158 

Osobnostné 

Psychomotorické 

Kultúra S-E TvoriÈ s vyuÏitím fantázie kompoziãné celky 

/165 

Psychomotorické 

Kultúra S-E VyjadriÈ charakter piesne hrou na detsk˘ch 

hudobn˘ch nástrojoch /153 

Psychomotorické 

Kultúra S-E ZapamätaÈ si a predná‰aÈ krátke literárne 

útvary, napr. riekanky, hádanky, vyãítanky, 

krátke detské básne.... /171 

Uãebné 

Kultúra S-E UplatÀovaÈ tvorivosÈ v hre /149 Osobnostné 

Komunikatívne 

Kultúra  S-E „âítaÈ“ kreslen˘ príbeh a obrázkov˘ seriál 

/174 

Komunikatívne 

Uãebné 
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Stratégie v˘chovno – vzdelávacej ãinnosti: 

- ãítanie rozprávky 

- zostrojovanie zo stavebníc 

- pohybové cviãenia 

- lepenie, strihanie 

- práca s knihou 

- vychádzky po okolí 

- ‰m˘kanie, sánkovanie (‰portové aktivity 

- rozhovor podºa obrázkov 

- hudobno – pohybové hry 

- prednes básne 

- grafomotorika 

- karneval 

- nácvik piesne 

- pohybové stvárnenie hudby 

 

Aktivity nad rámec osnov ·kVP: 

- fa‰iangov˘ karneval 

- divadelné predstavenie 

- testy ‰kolskej zrelosti 
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7.7 Marec – S rozprávkou spoznávame svet 

 

Charakteristika obsahového celku: 

Obsahov˘m celkom „ S ROZPRÁVKOU SPOZNÁVAME SVET“ sa deti oboznámia 

s procesom vzniku knihy. Oboznámia sa s rôznymi druhmi detskej literatúry. Na 

besede so spisovateºkou detsk˘ch kníh Vierou Ry‰avou sa deti dozvedia, ako vzniká 

detsk˘ príbeh. Deti si vyskú‰ajú sami zhotoviÈ kniÏku a ilustrovaÈ ju. Získajú poznatky 

o tom, ako s knihou zaobchádzaÈ. 

Budú si roz‰irovaÈ svoje vedomosti o predmetoch a ich vlastnostiach. Budú 

konkretizovaÈ predmety, ktoré ich obklopujú. Oboznámia sa so Ïivotom v meste a na 

dedine. Budú porovnávaÈ a hºadaÈ rozdiely. 

Aktivita pre celú rodinu: 

Jarná turistická vychádzka pre celé rodiny na Pánovu lúku spojená s pozorovaním 

jarnej prírody. 

 

Okruh OblasÈ V˘konov˘ ‰tandard Kompetencie 

Ja som K ZaujaÈ postoj k svojmu domovu a vyjadriÈ ho 

prostredníctvom rôznych umeleck˘ch 

v˘razov˘ch prostriedkov /46 

Kognitívne 

Ja som  P-M PrejaviÈ v rôznych pohybov˘ch ãinnostiach 

vlastnú lateralitu /2 

Psychomotorické 

Ja som  P-M ZhotoviÈ v˘tvory z rozmanitého materiálu, 

vrátane odpadového, rôznymi technikami 

/strihaÈ, lepiÈ, tvarovaÈ/ uplatÀovaÈ pri tom 

technickú tvorivosÈ /16 

Psychomotorické 

Uãebné 

Ja som  P-M VedieÈ udrÏaÈ rovnováhu /3 Psychomotorické 

Názov           

obsahového celku: 
“S rozprávkou  

spoznávame svet” 

  

Témy: Kamarátka kniÏka 

 Z rozprávky do rozprávky 

 Predmety a ich vlastnosti 

 Mesto, dedina 
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Ja som P-M ZnázorÀovaÈ graficky motivovan˘ pohyb 

vychádzajúci z ramenného kæbu (k˘vanie, 

mletie, hojdanie, navíjanie) a pohybu dlane 

a prstov (horn˘ oblúk, lomená línia, vlnovka, 

leÏatá osmiãka, fiktívne písmo) /24 

Psychomotorické 

Ja som  P-M ManipulovaÈ rôznymi predmetmi, náãiním 

(rukami, nohami, kolenami, hlavou, 

zdvíhaÈ.....) /10 

Psychomotorické 

Ja som P-M DrÏaÈ správne grafick˘ materiál a pouÏívaÈ 

primeranú intenzitu tlaku na podloÏku pri 

pouÏívaní rôznych techník /23 

Psychomotorické 

Ja som P-M OvládaÈ základné lokomoãné pohyby /5 Psychomotorické 

Ja som P-M KresliÈ uvoºnenou rukou plynulo a smelo /22 Psychomotorické 

Ja som S-E RozhodovaÈ sa pre urãitú ãinnosÈ /119 Osobnostné 

Sociálne 

Ja som S-E VedieÈ sluchom rozlí‰iÈ jednotlivé hlásky 

v slove, ich kvalitu a lokalizáciu /127 

Kognitívne 

Uãebné 

Ja som  S-E UplatÀovaÈ spisovnú podobu materinského 

jazyka /129 

Komunikatívne 

Uãebné 

Ja som  P-M ZhotoviÈ v˘tvory zo skladaãiek a stavebníc 

z rôzneho materiálu postupne od väã‰ích 

dielov aÏ po drobné dieliky podºa vlastnej 

fantázie a podºa predlohy /17 

Psychomotorické 

Uãebné 

ªudia K PriradiÈ, triediÈ, usporiadaÈ predmety podºa 

urãit˘ch kritérií (farba, tvar, veºkosÈ) /69 

Kognitívne 

Uãebné 

ªudia K  PoãúvaÈ s porozumením /81 Komunikatívne 

ªudia  K ReagovaÈ slovne na jednoduché otázky 

jednoslovnou, viacslovnou odpoveìou, alebo 

jednoduchou frázou /83 

Komunikatívne 

ªudia  K VykonávaÈ jednoduché operácie v ãíselnom 

rade od 1 do 10(v spojitosti s manipuláciou 

s predmetmi, alebo hraãkami) /73 

Kognitívne 

Uãebné 

ªudia  K PoznaÈ, rozlí‰iÈ, priradiÈ, triediÈ a urãiÈ niektoré 

priestorové geometrické tvary /75 

Kognitívne 

ªudia K PoznaÈ, rozlí‰iÈ, priradiÈ, triediÈ a urãiÈ niektoré 

rovinné geometrické tvary /74 

Kognitívne 

ªudia P-M StvárniÈ hudobno – dramatickú textovú ãasÈ 

hry /27 

Psychomotorické  

Uãebné 

ªudia S-E PrijaÈ v rozhovore s in˘mi deÈmi názorovú 

odli‰nosÈ, prijateºn˘m spôsobom obhajovaÈ 

svoje vlastné stanovisko /137  

Osobnostné 

Príroda P-M ZvládnuÈ na elementárnej úrovni ‰peciálne 

pohybové zruãnosti a schopnosti /33 

Psychomotorické 

Príroda P-M PohybovaÈ sa rôznymi spôsobmi medzi Psychomotorické 
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prírodn˘mi, alebo umel̆ mi prekáÏkami /31 

Kultúra K VnímaÈ a rozoznaÈ, Ïe hraãky a predmety sú 

z rôzneho materiálu, ktor˘ má rôzny povrch, 

tvar, farbu, veºkosÈ, atì. /102 

Uãebné 

Kultúra K PoznaÈ miesto svojho bydliska /105 Uãebné 

Kultúra K VymenovaÈ niektoré názvy ìal‰ích miest 

a obcí /106 

Uãebné 

Kultúra P-M VyjadriÈ náladu piesne a hudby prirodzen˘m 

kultivovan˘m pohybom /38 

Psychomotorické 

Kultúra P-M  UplatniÈ získané schopnosti v pohybovej 

improvizácii podºa hudby /40 

Psychomotorické 

Kultúra P-M Pohotovo reagovaÈ na zmenu tempa 

hudobného sprievodu /37 

Psychomotorické 

Osobnostné 

Kultúra S-E PrejaviÈ záujem o knihy, písmená, ãíslice, 

orientovaÈ sa v knihách /168 

Komunikatívne 

Informaãné 

Kultúra S-E „PísaÈ“ obrázkov˘ list /175 Uãebné  

Sociálne 

Kultúra  S-E ZaãaÈ, rozvíjaÈ a dokonãiÈ hru /148 Osobnostné 

Kultúra S-E VnímaÈ a pozorovaÈ krásu umeleck˘ch diel 

/166 

Osobnostné 

Kultúra S-E VyjadriÈ rôznymi umeleck˘mi v˘razov˘mi 

prostriedkami (v˘tvarne, hudobne, 

dramaticky, hudobno – dramaticky) pocity 

a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla /173 

Psychomotorické 

Sociálne 

Kognitívne 

Kultúra S-E KresliÈ, maºovaÈ, modelovaÈ v rôznych 

polohách (ºah, kºak, stoj, sed) /160 

Psychomotorické 

Kultúra S-E RytmizovaÈ ºudové riekanky a detské ºudové 

a umelé piesne hrou na tele, alebo 

prostredníctvom Orffovho in‰trumentára /151 

Psychomotorické 

Sociálne 

Kultúra S-E PlánovaÈ, realizovaÈ a hodnotiÈ hry /150 Sociálne  

Osobnostné 

Kultúra S-E VyjadriÈ charakter piesne hrou na detsk˘ch 

hudobn˘ch nástrojoch /153 

Uãebné 

Osobnostné 
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Stratégie v˘chovno- vzdelávacej ãinnosti:  

- hra na kniÏnicu 

- zhotovenie kniÏky 

- písaÈ obrázkov˘ text 

- ãítanie rozprávok 

- zobrazenie deja rozprávky 

- pohybovo relaxaãné cviãenia 

- hudobno – pohybové hry 

- kreslenie, maºovanie, modelovanie 

- strihanie, lepenie 

- divadelné predstavenie 

- obrázkové ãítanie 

- artikulaãné, sluchové hry 

- hry so slovami 

- spevácke ãinnosti 

- recitácia básne 

- dramatizácia rozprávky 

- grafomotorika 

- hry s puzzle 

 

Aktivity nad rámec osnov ·kVP:  

- beseda s detskou spisovateºkou 

- jarná turistická vychádzka 

- divadelné predstavenie 
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7.8 Apríl – Veselá jar 

 

Charakteristika obsahového celku: 

Prostredníctvom obsahového celku “VESELÁ JAR” sa budú deti oboznamovaÈ 

s ºudov˘mi tradíciami. PriblíÏia si veºkonoãné zvyky. V˘zdobou veºkonoãn˘ch kraslíc 

rôznou technikou sa bude rozvíjaÈ tvorivosÈ a fantázia detí. Rôznymi jarn˘mi 

pohybov˘mi hrami a tancami si deti budú upevÀovaÈ vzÈah k prírode, roz‰irovaÈ si 

poznatky o jarnej prírode. Na kaÏdodenn˘ch vychádzkach budú pozorovaÈ prvé jarné 

kvety lúãne i záhradné. Oboznámia sa s domácimi zvieratami a ich mláìatami. 

Dozvedia sa, Ïe práve v jarnom období prichádza na svet väã‰ina mláìat. 

 

Okruh OblasÈ V˘konov˘ ‰tandard Kompetencie 

Ja som  P-M PohybovaÈ sa okolo osi vlastného tela 

(obraty, kotúle) /9 

Psychomotorické 

Ja som  P-M KresliÈ veºk˘mi grafick˘mi pohybmi /21 Psychomotorické 

Ja som  P-M VedieÈ udrÏaÈ rovnováhu /3 Psychomotorické 

Ja som P-M ZhotoviÈ v˘tvory z rozmanitého materiálu, 

vrátane odpadového, technikami(strihaÈ, 

lepiÈ, tvarovaÈ materiál atì.), uplatÀovaÈ 

pritom technickú tvorivosÈ /16 

Psychomotorické 

Ja som  P-M DrÏaÈ správne grafick˘ materiál a pouÏívaÈ 

primeranú intenzitu tlaku na podloÏku pri 

pouÏívaní rôznych techník /23 

Psychomotorické 

Ja som  P-M PrejaviÈ v rôznych pohybov˘ch ãinnostiach 

vlastnú lateralitu /2 

Psychomotorické 

Ja som P-M VyuÏívaÈ koordináciu zraku a ruky /20 Psychomotorické 

Ja som  S-E KomunikovaÈ prijateºn˘m spôsobom pozitívne 

a negatívne emócie a vyjadriÈ pocity /115  

Komunikatívne 

Osobnostné 

Ja som  S-E VyslovovaÈ správne a zreteºne v‰etky hlásky Komunikatívne 

Názov           

obsahového celku: 
“Veselá jar” 

  

Témy: ·ibi – ryby 

 Jarn˘ strom 

 Zvieratá a ich mláìatá 

 ViaÏem si kytiãku 
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a hláskové skupiny /128 

Ja som  S-E UplatniÈ aktívnu slovnú zásobu vzhºadom na 

obsahov˘ kontext (zmysluplne rozprávaÈ 

o svojich pocitoch, záÏitkoch, dojmoch 

Komunikatívne 

ªudia  K UplatÀovaÈ na základe vlastného pozorovania 

farebnú rozmanitosÈ /67 

Psychomotorické 

ªudia K PriradiÈ, triediÈ a usporiadaÈ predmety podºa 

urãit˘ch kritérií (farba, tvar, veºkosÈ) /69 

Kognitívne 

Uãebné 

ªudia K UrãiÈ rovnaké, alebo rozdielne mnoÏstvo 

prvkov v skupine /70 

Kognitívne 

ªudia K PoãítaÈ minimálne od1 do10 /71 Kognitívne 

ªudia K PoãúvaÈ s porozumením /81 Osobnostné 

ªudia K PriradiÈ, rozoznaÈ a pomenovaÈ farby na 

obklopujúcich reáliách /65 

Kognitívne 

ªudia P-M UplatÀovaÈ spoluprácu v skupinove hudobno 

– pohybovej, alebo hudobno – dramatickej 

hre /25 

Psychomotorické 

Komunikatívne 

Príroda K PoznaÈ, opísaÈ a rozlí‰iÈ stromy a kríky 

a zdôvodniÈ ich odli‰nosÈ /94  

Uãebné 

Komunikatívne 

Príroda K ZdôvodniÈ úÏitok niektor˘ch domácich 

zvierat. ZaujaÈ pozitívne postoje k zvieracej 

rí‰i /90 

Uãebné 

Komunikatívne 

Príroda K PoznaÈ, opísaÈ a rozlí‰iÈ niektoré kvety /92 Komunikatívne 

kognitívne 

Príroda K UvedomiÈ si a vedieÈ zdôvodniÈ v˘znam 

starostlivosti o rastliny /93 

Sociálne 

Príroda P-M PohybovaÈ sa rôznymi spôsobmi medzi 

prírodn˘mi, alebo umel̆ mi prekáÏkami /31 

Psychomotorické 

Príroda P-M VyuÏívaÈ na pohyb rôzne pomôcky /32 Psychomotorické 

Príroda S-E Citlivo vnímaÈ krásu prírody, jej ãaro 

a jedineãnosÈ /140 

Sociálne 

Príroda S-E HodnotiÈ prírodné prostredie /141 Sociálne 

Kultúra K ZapojiÈ sa aktívne do prípravy osláv, sviatkov 

a spoloãensk˘ch udalostí vrátane udrÏiavania 

ºudov˘ch tradícií /110 

Kognitívne 

Kultúra K VnímaÈ a rozoznaÈ, Ïe hraãky a predmety sú 

z rôzneho materiálu, ktor˘ má rôzny povrch, 

tvar, farbu, veºkosÈ, atì /102 

Kognitívne 

Kultúra P-M VyjadriÈ náladu piesne a hudby prirodzen˘m 

kultivovan˘m pohybom /38 

Psychomotorické 

Kultúra S-E KresliÈ, maºovaÈ, modelovaÈ v rôznych 

polohách (kºak, sed, ºah. stoj ) /160 

Psychomotorické 

Kultúra S-E KresliÈ, maºovaÈ, modelovaÈ rôznymi 

technikami, tvorivo a s pouÏitím rôzneho 

Psychomotoriké 
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materiálu /162 

Kultúra S-E RytmizovaÈ ºudové riekanky a detské ºudové 

a umelé piesne hrou na tele, alebo 

prostredníctvom Orffovho in‰trumentára /151 

Psychomotorické 

Komunikatívne 

Kultúra S-E ZapojiÈ sa do skupinovej hry a  spolupracovaÈ 

v nej/146 

Komunikatívne 

Kultúra S-E KresliÈ, maºovaÈ, modelovaÈ, plo‰ne 

a priestorovo zobraziÈ ºudskú a zvieraciu 

postavu /163 

Psychomotorické 

Kultúra S-E PouÏívaÈ v hrách riekanky, vyãítanky 

s rôznou tématikou /157 

Komunikatívne 

Psychomotorické 

Osobnostné 

Kultúra S-E PouÏívaÈ tvorivo rôzne v˘tvarné techniky /164 Psychomotorické 

 

Stratégie v˘chovno – vzdelávacej ãinnosti: 

- vychádzka do prírody 

- hudobno – pohybové hry 

- hudobno – dramatické hry 

- maºovanie, kreslenie, lepenie, strihanie 

- zachovanie ºudov˘ch tradícií – ‰ibaãka 

- modelovanie, tvarovanie 

- tanec 

- triedenie, priraìovanie, usporiadanie 

- nácvik, recitácia básne, dramatizácia rozprávky 

 

Aktivity nad rámec osnov ·kVP: 

- divadelné predstavenie 

- zvieratká v M· 

- plaveck˘ kurz 

- hudobno – v˘chovn˘ koncert 
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7.9 Máj – V‰etko ão mám rád 

 

Charakteristika obsahového celku: 

Prostredníctvom obsahového celku “V·ETKO âO MÁM RÁD” si deti pripomenú 

sviatok svojich mamiãiek. Deti pripravia pre svoje mamiãky slávnostnú akadémiu. 

Overia si svoje schopnosti smelo vystupovaÈ pred obecenstvom. Pri príprave darãeka 

pre mamiãku sa bude rozvíjaÈ zruãnosÈ, tvorivosÈ a fantázia detí.  

Deti si osvoja poznatky o svojej vlasti. Postoj k svojmu domovu, mestu I vlasti vyjadria 

rôznymi v˘razov˘mi prostriedkami (kresba, maºba, tanec, spev, recitovanie).  

Upevnia si poznatky o lese, oboznámia sa z rôznymi druhmi lesn˘ch zvieratiek a 

hmyzu. 

Aktivita pre celé rodiny: 

Slávnostná akadémia pri príleÏitosti DÀa matiek. 

Okruh OblasÈ V˘konov˘ ‰tandard Kompetencie 

Ja som  K ZaujaÈ postoj k svojmu domovu a vyjadriÈ ho 

prostredníctvom rôznych umeleck˘ch 

v˘razov˘ch prostriedkov /46 

Kognitívne 

Ja som  K Rozlí‰iÈ dominanty svojho bydliska /45 Uãebné 

Kognitívne 

Ja som P-M PoznaÈ názvy základn˘ch polôh, postojov 

a pohybov /7 

Psychomotorické 

Ja som  S-E ZhotoviÈ v˘tvory so skladaãiek a stavebníc 

z rôzneho materiálu postupne od väã‰ích 

dielov aÏ po drobné dieliky podºa vlastnej 

fantázie a podºa predlohy /17 

Psychomotorické 

Ja som  P-M NapodobÀovaÈ pohyb v rôznych 

podmienkach (s náãiním, na náradí ) /8 

Psychomotorické 

Názov           

obsahového celku: 
“V‰etko ão mám rád” 

  

Témy: Moja vlasÈ 

 Pre mamiãku 

 Îivot v lese 

 Hmyz 
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Ja som  P-M KresliÈ uvoºnenou rukou, plynulo a smelo /22 Psychomotorické 

Ja som  P-M DodrÏaÈ zvolené pravidlá, spolupracovaÈ, 

re‰pektovaÈ ostatn˘ch /12 

Psychomotorické 

Ja som  P-M DrÏaÈ správne grafick˘ materiál a pouÏívaÈ 

primeranú intenzitu tlaku na podloÏku pri 

pouÏívaní rôznych techník /23 

Psychomotorické 

Ja som P-M  NosiÈ, podávaÈ, gúºaÈ, pohadzovaÈ, odráÏaÈ, 

kopaÈ, dribºovaÈ, balansovaÈ /11 

Psychomotorické 

Ja som P-M VyuÏívaÈ koordináciu zraku a ruky /20 Psychomotorické 

Ja som S-E UvedomovaÈ si vlastnú jedineãnosÈ a vlastné 

nápady zo zreteºom na jedineãnosÈ in˘ch detí 

/116 

Sociálne  

Osobnostné 

Ja som  S-E PoãúvaÈ s porozumením /124  Sociálne 

Komunikatívne 

ªudia  K UrãiÈ rovnaké, alebo rozdielne mnoÏstvo 

prvkov v skupine /70 

Kognitívne 

ªudia K UplatÀovaÈ individuálne farebné videnie /66 Kognitívne 

ªudia P-M ZladiÈ pohybovú a hudobnú stránku 

v hudobno – pohybovej hre /26 

Psychomotorické 

ªudia S-E RozdeliÈ sa, obdarovaÈ niekoho a pomôcÈ 

inému /133 

Sociálne 

Príroda K PoznaÈ, opísaÈ a rozlí‰iÈ niektoré kvety /92 Uãebné 

Príroda K PoznaÈ, rozlí‰iÈ a urãiÈ na základe priameho, 

alebo sprostredkovaného pozorovania 

niektoré lesné a voºne Ïijúce zvieratá /89 

Uãebné 

Kognitívne 

Príroda K PoznaÈ, opísaÈ a rozlí‰iÈ stromy a kríky 

a zdôvodniÈ ich odli‰nosÈ /94 

Uãebné 

Kognitívne 

Príroda K VedieÈ, Ïe huby sú jedlé a nejedlé /95 Uãebné 

Príroda K PoznaÈ, rozlí‰iÈ a urãiÈ na základe priameho, 

alebo sprostredkovaného pozorovania voºne 

Ïijúce Ïivoãíchy (hmyz) /89 

Uãebné 

Kognitívne 

Príroda K UrãiÈ niektoré pozorovateºné spojitosti medzi 

rastlinnou a Ïivoãí‰nou rí‰ou /87 

Kognitívne 

Príroda P-M ModifikovaÈ pohyb v zmenen˘ch 

podmienkach, alebo problémov˘ch 

situáciách /30 

Psychomotorické 

Príroda P-M VyuÏiÈ na pohyb rôzne pomôcky /32 Psychomotorické 

Príroda S-E PrejaviÈ vzÈah a ochranárske postoje 

k prírodnému prostrediu a stvárniÈ ich 

prostredníctvom rôznych umeleck˘ch 

v˘razov˘ch prostriedkov /142 

Sociálne 

Kultúra K VedieÈ, Ïe na‰a vlasÈ je Slovenská republika 

/107 

Uãebné 

Kultúra K VedieÈ, Ïe hlavné mesto je Bratislava /108 Uãebné 
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Kultúra K PoznaÈ niektoré miestne a ‰tátne 

symboly/109 

Uãebné 

Kultúra P-M RytmizovaÈ samostatne hrou na telo 2/4 , 

3/4 takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu 

/36 

Psychomotorické 

Kultúra S-E PoãúvaÈ detské hudobné skladby s citov˘m 

zaangaÏovaním /155 

Sociálne 

Kultúra S-E HodnotiÈ postupne umelecké diela, 

architektonické rie‰enia v˘znamn˘ch budov 

/167 

Sociálne 

Kultúra  S-E StvárniÈ detské piesne dramatick˘mi 

v˘razov˘mi prostriedkami /154 

Sociálne 

Kultúra S-E ZapamätaÈ si a predná‰aÈ krátke literárne 

útvary, napr.: riekanky, hádanky, krátke 

detské básne.... /171 

Sociálne 

Kultúra S-E SpievaÈ v rozsahu kvinty (c1-g1)- sexty 

(relatívne intonaãne ãisto), v prípade 

hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (c1-

c2) s radosÈou a primerane charakteru 

detskej ºudovej a umelej piesni s rôznou 

tematikou /152  

Psychomotorické 

Sociálne 

Kultúra S-E ReprodukovaÈ voºne ºudové a autorské 

rozprávky y príbehy /172 

Sociálne 

Kultúra S-E KresliÈ, maºovaÈ, modelovaÈ podºa vlastnej 

fantázie, predstáv a na tému /161  

Sociálne 

Psychomotorické 

 

Stratégie v˘chovno – vzdelávacej ãinnosti: 

- rolové hry, didaktické aktivity 

- rozhovory na témy 

- nácvik básní 

- nácvik tancov 

- hudobná improvizácia 

- zhotovovanie darãekov pre mamiãky 

- obohacovanie slovnej zásoby 

- pohybové aktivity na ‰kolskom dvore 

 

Aktivity nad rámec osnov ·kVP:  

- slávnostná akdémia pre mamiãky 

- divadelné predstavenie 

- ‰kola v prírode 

- plaveck˘ v˘cvik 
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7.10 Jún – Kuk do sveta 

 

Charakteristika obsahového celku: 

Prostredníctvom obsahového celku „KUK DO SVETA“ sa deti zoznámia aj so Ïivotom 

detí in˘ch kultúr. Na záhradnej slávnosti si deti spolu s rodiãmi pripomenú DeÀ detí, 

na veºkom futbalovom turnaji zasa DeÀ otcov. Na‰i pred‰koláci sa rozlúãia so svojou 

M·. 

Deti si za‰portujú na ‰kolskej olympiáde. Tí najlep‰í budú na‰u M· reprezentovaÈ na 

regionálnom atletickom trojboji. 

Budú si rozvíjaÈ predstavy o vesmíre. Prezeraním detskej encyklopédie získajú deti 

poznatky o in˘ch planétach. 

 Oboznámia sa tieÏ s niektor˘mi exotick˘mi zvieratami. 

 Aktivity pre celé rodiny: 

• Záhradná slávnosÈ s hudbou, tancom, súÈaÏami a grilovaãkou – DeÀ detí 

• Veºk˘ futbalov˘ turnaj – DeÀ otcov 

• Rozlúãková slávnosÈ pred‰kolákov 

 

Okruh OblasÈ V˘konov˘ ‰tandard Kompetencie 

Ja som  K AplikovaÈ poznatky o svojom tele pri 

zobrazovaní a vytváraní ºudskej postavy 

(s uplatnením rôznych v˘tvarn˘ch techník) 

/50 

Uãebné  

Psychomotorické 

Ja som K UvedomiÈ si nebezpeãanstvo kontaktu 

s neznámymi osobami (odmietnuÈ sladkosti 

od neznámych osôb, vnímaÈ to ako 

Osobnostné 

Názov           

obsahového celku: 
“Kuk do sveta” 

  

Témy: Deti na‰ej Zeme 

 Vesmír okolo nás 

 Exotické zvieratá 

 Leto volá 
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nebezpeãenstvo ohrozovania zdravia) /55 

Ja som P-M DodrÏaÈ zvolené pravidlá, spolupracovaÈ, 

re‰pektovaÈ ostatn˘ch /12 

Osobnostné 

Sociálne 

Ja som P-M DrÏaÈ správne grafick˘ materiál a pouÏívaÈ 

primeranú intenzitu tlaku na podloÏku pri 

pouÏívaní rôznych techník /23 

Psychomotorické 

Ja som  P-M NapodobÀovaÈ pohyb v rôznych 

podmienkach (s náãiním, na náradí ) /8 

Psychomotorické 

Ja som  P-M KresliÈ uvoºnenou rukou, plynulo a smelo /21 Psychomotorické 

Ja som  P-M ZaujaÈ rôzne postavenie podºa pokynov /6 Psychomotorické 

Ja som  P-M ZhotoviÈ v˘tvory z rozmanitého materiálu, 

vrátane odpadového, technikami(strihaÈ, 

lepiÈ, tvarovaÈ materiál atì.), uplatÀovaÈ 

pritom technickú tvorivosÈ /16 

Psychomotorické 

Uãebné 

Ja som P-M ZaujaÈ adekvátne postavenie k pohybu 

a ‰portov˘m aktivitám /13 

Psychomotorické 

Ja som P-M PrejaviÈ zruãnosti a praktickú tvorivosÈ pri 

vytváraní produktov z prírodnín 

prostredníctvom vyuÏitia rôznych pracovn˘ch 

techník /35 

Psychomotoricke 

Ja som  S-E HodnotiÈ svoje vlastné schopnosti v rôznych 

ãinnostiach /120 

Osobnostné 

Ja som  S-E UplatÀovaÈ schopnosti analyticko – 

syntetick˘ch hier a ãinností so slovami /131 

Komunikatívne 

Uãebné 

Ja som  S-E PouÏívaÈ synonymá, antonymá a homonymá 

/130 

Uãebné 

Komunikatívne 

Ja som  S-E UplatÀovaÈ a re‰pektovaÈ návyky kultúrneho 

správania a spoloãensk˘ch pravidiel /121 

Sociálne 

Osobnostné 

Ja som S-E PrejavovaÈ sebareguláciu v hrách a in˘ch 

aktivitách, konaÈ s ohºadom na seba 

a druh˘ch /118 

Osobnostné 

Komunikatívne 

Ja som S-E UplatniÈ aktívnu slovnú zásobu vzhºadom na 

obsahov˘ kontext (zmysluplne rozprávaÈ 

o svojich záÏitkoch, pocitoch, dojmoch ) /126 

Komunikatívne 

ªudia  K VykonávaÈ jednoduché operácie v ãíselnom 

rade od 1 do 10(v spojitosti s manipuláciou 

s predmetmi, alebo hraãkami) /73 

Kognitívne 

Uãebné 

ªudia K UplatÀovaÈ individuálne farebné videnie /66 Kognitívne 

Osobnostné 

ªudia K UrãiÈ rovnaké, alebo rozdielne mnoÏstvo 

prvkov v mnoÏine /70 

Uãebné 

Kognitívne 

ªudia K ZhotoviÈ z puzzle, rozstrihan˘ch obrázkov, 

paliãiek, alebo geometrick˘ch tvarov obrazce 

a útvary podºa fantázie, predlohy a slovn˘ch 

Psychomotorické 

Uãebné 

Kognitívne 
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in‰trukcií /80 

ªudia P-M UplatÀovaÈ spoluprácu v skupinovej hodobno 

– pohybovej alebo hudobno – dramatickej 

hre /25 

Psychomotorické 

Sociálne 

ªudia S-E PrijaÈ v rozhovore s in˘mi deÈmi názorovú 

odli‰nosÈ, prijateºn˘m spôsobom obhajovaÈ 

svoje vlastné stanovisko /137  

Osobnostné 

Komunikatívne 

Sociálne 

ªudia S-E Rozlí‰iÈ pozitívne i negatívne charakterové 

vlastnosti ºudí na základe reálnych i fiktívnych 

situácií /138 

Osobnostné 

Sociálne 

Príroda K VyjadriÈ rôznymi umeleck˘mi v˘razov˘mi 

prostriedkami predstavy o slnku získané 

pozorovaním a z rôznych médií /99 

Uãebné 

Kognitívne 

Informaãné 

Príroda K VyjadriÈ rôznymi umeleck˘mi v˘razov˘mi 

prostriedkami predstavy o mesiaci 

a hviezdach získané pozorovaním 

a z rôznych médií /100 

Uãebné 

Kognitívne 

Psychomotorické 

Príroda K PoznaÈ, rozlí‰iÈ a urãiÈ na základe priameho, 

alebo sprostredkovaného pozorovania 

niektoré exotické zvieratá, /89  

Uãebné 

Príroda K ZaujaÈ pozitívne postoje k zvieracej rí‰i /90 Sociálne 

Osobnostné 

Príroda K Rozlí‰iÈ podºa typick˘ch znakov roãné 

obdobia /86 

Uãebné 

Príroda K VyjadriÈ rôznymi umeleck˘mi v˘razov˘mi 

prostriedkami predstavy o zemi získané 

pozorovaním a z rôznych médií /98 

Uãebné 

Informaãné 

Príroda P-M ZvládnuÈ turistické vychádzky do blízkeho 

prírodného okolia /34 

Psychomotorické 

Sociálne 

Príroda P-M PrejaviÈ zruãnosti a praktickú tvorivosÈ pri 

vytváraní produktov z prírodnín vyuÏitím 

pracovn˘ch a v˘tvarn˘ch techník /35 

Psychomotorické 

Príroda P-M Citlivo vnímaÈ krásu prírody, jej ãaro 

a jedineãnosÈ /140 

Sociálne 

Osobnostné 

Kultúra K ZapojiÈ sa aktívne do prípravy osláv sviatkov 

a spoloãensk˘ch udalostí vrátane udrÏiavania 

ºudov˘ch tradícií /110 

Sociálne 

Kultúra K VyjadriÈ rôznymi umeleck˘mi v˘razov˘mi 

prostriedkami pocity, dojmy, a záÏitky z osláv 

a sviatkov /111 

Osobnostné 

Psychomotorické 

Kultúra P-M VyjadriÈ náladu piesne a hudby prirodzen˘m 

kultivovan˘m pohybom /38 

Osobnostné 

Psychomotoriclé 

Kultúra P-M UplatÀovaÈ získané pohybové schopnosti 

v pohybovej improvizácii podºa hudby /40 

Psychomotorické 

Osobnostné 
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Kultúra P-M „âítaÈ“ kreslen˘ príbeh a obrázkov˘ seriál 

/174 

Komunikatívne 

Uãebné 

Kultúra  S-E KresliÈ, maºovaÈ, modelovaÈ plo‰ne 

a priestorovo zobrazovaÈ zvieraciu postavu 

/163 

Psychomotorické 

Kultúra S-E PoãúvaÈ s porozumením a citov˘m 

zaangaÏovaním detskú ºudovú a autorskú 

poéziu, rozprávky a príbehy /169 

Uãebné 

Sociálne 

 

Stratégie v˘chovno – vzdelávacej ãinnosti: 

- pohybové a relaxaãné aktivity 

- turistická vychádzka do lesa s rodiãmi 

- kreslenie, maºovanie, modelovanie 

- zostrojovanie zo skladaãiek, stavebníc 

- strihanie, lepenie 

- vytváranie produktov z prírodnín 

- ‰portové súÈaÏe 

- olympijsk˘ trojboj (v Raãi ) 

- rozhovory 

- poãúvanie rozprávok 

- dramatizácia rozprávky 

- artikulaãné, sluchové hry, hry so slovami 

- hudobno – pohybové hry 

- spevácke ãinnosti 

- zvieratká v M· 

 

Aktivity nad rámec osnov ·kVP:  

- záhradná slávnosÈ k MDD 

- divadelné predstavenie 

- futbalov˘ zápas ku DÀu otcov 

- ‰portová olympiáda 

- rozlúãková slávnosÈ pred‰kolákov 
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Projekty realizované nad rámec osnov ·kVP: 

• Svet patrí v‰etk˘m – v spolupráci so Slobodou zvierat 

• Pola radí deÈom – v spolupráci s Okresn˘m oddelením PZ BA III 

• Snehulienka trocha inak - v spolupráci s Okresn˘m oddelením PZ BA III 

• Ako poskytnúÈ prvú pomoc – v spolupráci so SâK 

• Medvedík Nivea – v spolupráci s firmou Nivea 

 

 

KrúÏková ãinnosÈ: 

• Tanec a rytmika - v spolupráci so Základnou umeleckou ‰kolou (ZU·) 

• V˘tvarn˘ krúÏok – v spolupráci so ZU· 

• Hra na flautu – v spolupráci so ZU· 

• Anglick˘ jazyk – v spolupráci s agentúrou Progreska 
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8) Spôsob a podmienky ukonãovania v˘chovy a predprimárneho 

vzdelávania, vydávanie dokladu 

Absolventi predprimárneho vzdelávania v na‰ej M· dostanú Osvedãenie o 

absolvovaní predprimárneho vzdelávania na konci dochádzky do M·. Osvedãenie 

dostanú na ‰kolskej slávnosti za prítomnosti svojich najbliÏ‰ích. 

 

9) Personálne zabezpeãenie v˘chovy a predprimárneho vzdelávania 

Predprimárne vzdelávanie v na‰ej M· zabezpeãuje 8 plne kvalifikovan˘ch uãiteliek. 

Dlhodobo stabiln˘ kolektív pedagogick˘ch zamestnancov neustále zvy‰uje svoju 

úroveÀ na rôznych stupÀoch vzdelávania sa. Ak nie je dôvod na zmenu, zvyãajne si 

uãiteºky vedú svoje deti od 1. aÏ po 4. triedu. Toto usporiadanie sa nám osvedãilo vo 

vzÈahu k deÈom aj ich rodiãom. Zadelenie uãiteliek do tried je bliÏ‰ie rozpracované v 

·kolskom poriadku na‰ej M·, ktor˘ sa kaÏdoroãne aktualizuje. 

 

10) Materiálno – technické a priestorové zabezpeãenie v˘chovy a 

predprimárneho vzdelávania 

Materiálno-technické vybavenie na‰ej M· je dlhodobo na dobrej úrovni. Darí sa nám 

to zabezpeãovaÈ aktívnym získavaním zdrojov z projektov M· SR, z 2% z daní, z 

prostriedkov originálnych i prenesen˘ch kompetencií, z dotácií, zo sponzorsk˘ch 

darov a z rozpoãtu. 

Budova M· je v prevádzke od roku 1992. Od tohto roku pre‰la mnoh˘mi zmenami a 

úpravami. 

Vo v‰etk˘ch triedach sú nové um˘vateºné podlahy a nové plastové okná. Interiér bol 

naposledy vymaºovan˘ v roku 2007. Strecha bola revitalizovaná v roku 2006. ·kola 

má nové plastové okná. 

V˘chovno-vzdelávacia ãinnosÈ sa uskutoãÀuje aj v ‰kolskej záhrade, ktorá má 

rozlohu 4000m2. Plocha záhrady je zatrávnená. Trávnik sa kosí podºa potreby, 

zvyãajne raz za mesiac. V súãasnosti sa v ‰kolskej záhrade nachádzajú 2 veºké 

pieskoviská, veºa preliezok, hojdaãiek, laviãiek i in˘ch detsk˘ch atrakcií. V horúcich 

letn˘ch mesiacoch poskytujú deÈom príjemn˘ tieÀ veºké stormy, ktor˘ch je v ‰kolskej 

záhrade dostatok. Piesok v oboch pieskoviskách podlieha pravidelnej hygienickej 

kontrole. Piesok bol naposledy o‰etren˘ a doplnen˘ nov˘m pieskom v júni 2009. Areál 

celej ‰kolskej záhrady je oploten˘. Náter plotu sa pravidelne obnovuje. 

Nábytok vo v‰etk˘ch triedach, ‰atniach a spálÀach sa postupne obnovuje. 

Naposledy v roku 2008 boli nain‰talované nové ‰atne a boli zakúpené nové stoly a 
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stoliãky do veºk˘ch tried. V tom istom roku boli zakúpené leÏadlá a to i pre deti s 

nadpriemernou v˘‰kou.  

Dostatok uãebn˘ch pomôcok a ‰kolsk˘ch potrieb umoÏÀuje kvalitnú v˘chovno-

vzdelávaciu ãinnosÈ a záÏitkové uãenie. Kabinety sa priebeÏne aktualizujú a dopæÀajú 

podºa ponuky trhu. Rovnako je to aj so ‰kolskou a uãiteºskou kniÏnicou. V roku 2009 

M· získala grant z M· SR, ktor˘ bude vyuÏit˘ na nákup ìal‰ej audiovizuálnej 

techniky. 

V‰etci zamestnanci M· majú zabezpeãen˘ prístup na internet. 

K na‰ej M· patrí tieÏ veºmi dobre vybavené zariadenie ‰kolského stravovania a 

vlastná práãovÀa. 

 

11) Podmienky na zaistenie bezpeãnosti a ochrany zdravia pri 

v˘chove a predprimárnom vzdelávaní 

Vybavenie a zariadenie na‰ej M· spæÀa bezpeãnostné kritériá. Deti nezostávajú bez 

dozoru. Podºa Vyhlá‰ky 306/2008 sa striktne dodrÏiava poãet detí a uãiteºov na 

vychádzkach. SnaÏíme sa predchádzaÈ úrazom. Organizácia jednotliv˘ch ãinností 

tvorí prílohu ·kolského poriadku. V prípade ak úraz vznikne, postupujeme v zmysle 

zákona 245/2008. KaÏd˘ ‰kolsk˘ úraz evidujeme. Deti na‰ej M· majú úrazové 

poistenie v poisÈovni Generali a.s. V‰etci zamestnanci M· sa kaÏdoroãne vzdelávajú 

v oblasti BOZP. 

 

12) PlatnosÈ ·kVP, jeho zmeny, úpravy a dodatky 

Ná‰ ·kVP StonoÏka je vytvoren˘ s platnosÈou na 4 roky, t.j. do ‰kolského roka 

2012/2013 vãítane. Zmeny a úpravy v ·kVP StonoÏka musia byÈ realizované písomne 

vo forme dodatkov. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteºnou súãasÈou ·kVP StonoÏka. 

 


