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1. Základné identifikačné údaje o MŠ 

 

Názov školy: Materská škola Kríková 20, Bratislava 

Názov ŠkVP: Farebný svet 

Stupeň vzdelania: predprimárne 

Dĺžka štúdia: 1 až 4 roky 

Forma výchovy a vzdelávania: celodenná 

Vyučovací jazyk: slovenský  

Predložený zriaďovateľovi:  

Prerokovaný v pedagogickej rade: 24.6.2021 

Prerokovaný v rade školy: 30.6.2022 

Vydaný dňa: 1.7.2022 

 

 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 
 

„Ak máme deti vychovávať, je potrebné, aby sme sa 

aj my stali deťmi“ 
    Martin Luther 

 

Vlastné ciele  výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe sú: 

 

• zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi 

i s dospelými, 

• uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie, 

• podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu, 

• rozvíjať kompetencie dieťaťa a to najmä v oblasti komunikačných schopností,  komunikácie    

v materinskom jazyku, predčitateľskej gramotnosti, vytvárať príležitosti k aktívnemu 

rečovému prejavu, 

• rozvíjať a  podporovať zdravé sebavedomie, sebauvedomenie a sebaistotu detí,  

• rozvíjať a podporovať detskú jedinečnosť, 

• pomôcť dieťaťu formovať vlastnú osobnosť, interpersonálne a intrapersonálne kompetencie, 

• umožniť dieťaťu aktivovať učenie sa prostredníctvom hry, priamu skúsenosť a aktívne 

bádanie v skupinových aktivitách, 

• naučiť sa veku primerane identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a tie 

aplikovať v praktických situáciách, 

• rozvíjať systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa vo všetkých oblastiach, 

• zabezpečiť deťom veselý a šťastný pobyt v MŠ plný hier, pohybu, učenia, ako aj 

konštruktívnych činností v zdravom a bezpečnom prostredí, 

• uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími 

partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí, 

• zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj dostupnosť 

poradenských a ďalších služieb pre všetky deti, 
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• vlastné výchovno-vzdelávacie ciele realizovať edukačnými aktivitami s možnosťou ich 

ďalšieho dotvárania vhodnými formami a metódami,  

• individuálnym prístupom podporovať nadanie, záujmy detí aj v realizácii školských 

projektov. 

 

Dlhodobé projekty: 

 

Projekt „Škola podporujúca zdravie“ 

 

Od roku 1995 je materská škola zaradená v sieti Škôl podporujúcich zdravie.  

Cieľom je rešpektovanie fyzického a duševného zdravia dieťaťa v jednote so životným prostredím. 

Obsahovou náplňou je: 

• prostredníctvom výchovno-vzdelávacích činností znižovať chorobnosť detí. 

• upevňovať u detí vzťah starať sa o svoje zdravie a zdravé okolie.    

 

 

3. Učebné osnovy 
 

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu „FAREBNÝ SVET“ sú výkonové 

štandardy jednotlivých oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách.  

Tieto sú rozdelené do niekoľkotýždňových tematických projektov. 

 

3.1. Východiská plánovania 

Východiská plánovania tvorí 18 projektov, ktoré tematicky korešpondujú s aktivitami počas 

celého školského roka. Časová distribúcia, i flexibilita plánovania je možná v rámci dodržiavania 

zásad postupnosti a cieľavedomosti pri tvorbe pedagogických stratégií. 

Do projektového plánovania sa zapájajú súčasne obidve učiteľky v triede. Každodennú 

realizáciu zdravotných cvičení zaznamenávajú v každom projekte, ako aj cielené grafomotorickú 

prípravu. 

Do plánovania zaznamenávajú učiteľky okrem vzdelávacích oblastí takisto výkonové 

štandardy s ich adaptáciou. V ďalších stĺpcoch uvádzajú aktivity a stratégie, pomocou ktorých dané 

výkonové štandardy spĺňajú, ako aj reálny dátum realizácie aktivít. 
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NÁZOV PROJEKTU: 

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 úspešná adaptácia dieťaťa na nové prostredie, zoznamovanie sa s novým prostredím, meno 

dieťaťa, vek, značky v MŠ, hracie kútiky, pravidlá triedy. 
 zoznamovanie sa s rovesníkmi a zamestnancami školy, mená spolužiakov, mená oboch učiteliek, 

adresa bydliska a materskej školy. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne. 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Vytvárať kvalitné a hodnotné sociálne vzťahy s rovesníkmi na báze otvorenej a vzájomnej 

citovej väzby. 
  Podporovať kooperatívne správanie v hrách súčasne s podporou individuality dieťaťa. 
  Aktivizovať spôsobilosť morálne konať podľa spoločenských noriem a kultúrnych požiadaviek. 

 

Jazyk               

a 

komunikácia 

Komunikačné konvencie 
1 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s 

inými osobami. 

 
Gramatická správnosť     

a spisovnosť 

6 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité 

vety a súvetia. 

 

Fonologické procesy        

a fonologické 

uvedomovanie 

24 Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu 

krátkeho literárneho útvaru rytmickým sprievodom. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb 

zápästia - bod. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika    

a práca            

s 

informáciami 

Geometria a meranie 
43 Určí objekt na základe popisu polohy pomocou 

slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu. 

 Logika 
64 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú 

vlastnosť. 

Človek                 

a príroda 
Vnímanie prírody 71 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 

  VITAJ V ŠKOLE, KAMARÁT 
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 Človek  
90 Opíše ľudské telo v základných anatomických 

kategóriách. 

Človek                  

a spoločnosť 
Orientácia v čase 97 Opíše režim dňa. 

  
100 Vie, koľko má rokov, príp. aj mesiac svojho 

narodenia. 

 
Ľudia v blízkom                 

a širšom okolí 

120 Predstaví sa deťom i dospelím, oslovuje menom 

rovesníkov  v triede, pozná mená učiteliek v triede. 

  

121 Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt 

(verbálny i neverbálny) s inými osobami  

- deťmi i dospelými. 

 Prosociálne správanie 141 Nenásilne rieši konflikt. 

Človek a svet 

práce 
Materiály a ich vlastnosti  148 Opisuje predmety a ich vlastnosti. 

 Konštruovanie 
151 Pracuje podľa jednoduchého kresleného 

postupu. 

 Užívateľské zručnosti 
155 Manipuluje s drobnými predmetmi         a 

rôznymi materiálmi. 

Umenie             

a kultúra  
Rytmické činnosti 

160 Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 

2/4 a v 3/4 takte. 

 Vokálne činnosti 162 Spieva piesne a riekanky. 

 
Výtvarné činnosti               

s tvarom na ploche 

171 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar 

(nové zobrazenie) a pomenuje ho. 

 
Výtvarné činnosti               

s tvarom v priestore 
176 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hliny. 

Zdravie                

a pohyb 
Zdravie a životný štýl 190 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý. 

 
Hygiena  

a sebaobslužné činnosti 
197 Ovláda základné sebaobslužné činnosti. 

 Pohyb a telesná zdatnosť 
200 Vykoná tieto základné lokomočné polohy a 

postoje podľa pokynov : stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

  
201 Ovláda správnu techniku chôdze                a 

behu. 

 
HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 budova MŠ, miestnosti doma a v MŠ, ich účel, vybavenie, školská záhrada. 
 hračky doma a v MŠ, oblečenie, vlastnosti, farba, tvar, predmety dennej potreby. 
 dni v týždni, mesiace, rok, ráno-obed-večer-noc, orientácia v čase - včera, dnes, zajtra. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne. 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Zvyšovať schopnosť orientovať sa v interiéri a exteriéri materskej školy. 
  Rozširovať a upevňovať kognitívnu orientáciu v čase. 

 

Jazyk              

a 

komunikácia 

Komunikačné konvencie 2 reaguje na neverbálne signály. 

 

Porozumenie explicitného 

významu textu - slovná 

zásoba 

9 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré 

pozná - opisom, použitím synonymických výrazov. 

 

Znalosť žánrov                   

a jazykových 

prostriedkov písanej reči 

16 Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi 

poéziou a prozaickými žánrami. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb 

zápästia - bod. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca              

s 

informáciami 

Čísla a vzťahy 

36 V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí 

počet predmetov v skupine              a vytvorí skupinu 

predmetov s určeným počtom. 

 Geometria a meranie 

47 Postaví stavbu z primeraného množstva 

stavebnicových dielov podľa predlohy, pokynov, na 

danú tému. 

  
51 Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a 

krivú čiaru. 

 Logika 
65 Rozhodne, či daný objekt má alebo nemá danú 

vlastnosť. 

  MÔJ ČASOPRIESTOR 
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Človek                 

a príroda 
Vnímanie prírody 

72 Triedi prírodné reálie podľa rôznych 

identifikovaných znakov. 

  74 Vymenuje ročné obdobia. 

Človek                 

a spoločnosť 
Orientácia v čase 97 Opíše režim dňa. 

  99 Správne používa pojmy včera, dnes, zajtra. 

 

 
101 Orientuje sa na elementárnej úrovni         v 

časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca      a roka.  

 
Orientácia v okolí 

102 Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo 

inej známej budovy. 

 
 

103 Opisuje známe trasy na základe orientačných 

bodov. 

 Ľudské vlastnosti              

a emócie 

129 Dokončuje individuálnu alebo skupinovú 

činnosť. 

 Prosociálne správanie 138 Podelí sa o veci. 

Človek a svet 

práce 
Konštruovanie 

150 Podľa návrhu, schémy, alebo predlohy zhotoví 

daný predmet.  

 
Remeslá a profesie 

159 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných 

profesií. 

Umenie                

a kultúra  
Rytmické činnosti 

161 Realizuje rytmický sprievod k riekankám a 

piesňam. 

 

Inštrumentálne činnosti 

163 Využíva hudobné nástroje Orffovho 

inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady 

piesne, či skladby. 

 Hudobno-pohybové 

činnosti 

167 Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným 

kultivovaným pohybom. 

 Výtvarné činnosti                

s farbou 
178 Pomenuje základné a zmiešané farby. 

 Spontánny výtvarný 

prejav 
186 Opíše obsah kresby.  

Zdravie                

a pohyb 
Zdravie a životný štýl 191 Má správne držanie tela v stoji a v sede.  

 
Pohyb a telesná zdatnosť 202 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

 
HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 jesenné práce na poli a v záhrade, meranie, váženie, porovnávanie, ovocie, zelenina - spracovanie. 
 počasie, zmeny v prírode, dážď, hmla, vplyv počasia na človeka, oblečenie, jesenné hry, púšťanie 

šarkanov, sťahovanie vtáctva, farby jesene, lesné plody, stromy a kríky. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  štyri týždne. 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Obohacovať sociálne a výrazové kompetencie v súvislosti so známymi prírodnými javmi. 
  Stimulovať detskú zvedavosť pri bádaní prírodného prostredia. 

 

Jazyk                  

a 

komunikácia 

Komunikačné konvencie 
3 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym 

situáciám a vzťahom. 

 Artikulácia a výslovnosť 
5 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky 

hlásky a hláskové skupiny. 

 
Koncept tlače a znalosť 

knižných konvencií 

20 Na základe ilustrácie rozpráva vlastný 

jednoduchý príbeh. 

 

Fonologické procesy         

a fonologické 

uvedomovanie 

25 Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby 

zápästia - vertikálne línie. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika          

a práca                 

s 

informáciami 

Čísla a vzťahy 
34 V obore do 10 určí počítaním po jednej počet 

predmetov v skupine. 

 Geometria a meranie 46 Určí, pomenuje, vymodeluje guľu, kocku, valec.  

  
48 V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, 

obdĺžnik, trojuholník. 

  
49 Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, 

trojuholník. 

  RYTMY ČASU - JESEŇ 
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56 Pri usporiadaní troch predmetov určí predmet s 

najväčším zvoleným rozmerom - najdlhší, najkratší. 

Človek                 

a príroda 
Vnímanie prírody 75 Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 

  
76 Identifikuje prvky počasia realizuje krátkodobé 

pozorovania zmien v počasí. 

 Rastliny 
78 Uvedie potravinový úžitok niektorých úžitkových 

rastlín a húb. 

  

80 Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a 

uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu 

životosprávu. 

 Živočíchy 83 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. 

 Neživá príroda 
93 Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a 

človeka 

Človek                  

a spoločnosť 
Základy etiky 

124 Rešpektuje  dohodnuté pravidlá spoločensky 

prijateľného správania.  

 
Ľudské vlastnosti               

a emócie 

126 Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské 

vlastnosti. 

  127 Spolupracuje v skupinovej činnosti. 

 Prosociálne správanie 135 Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje.  

Človek a svet 

práce 
Materiály a ich vlastnosti 146 Vymenúva rôzne prírodné materiály. 

 Konštruovanie 
152 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho 

účel. 

 Užívateľské zručnosti 
155 Manipuluje s drobnými predmetmi            a 

rôznymi materiálmi. 

Umenie                 

a kultúra  
Inštrumentálne činnosti 

164 Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k 

piesňam a riekankám. 

 Percepčné činnosti 
166 Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby - verbálne, 

pohybom, alebo umeleckými prostriedkami. 

 
Výtvarné činnosti           s 

tvarom na ploche 
172 Vystrihuje časti obrázkov. 

 
Výtvarné činnosti  

s farbou 
181 Farbami vyjadrí pocit. 

 
Spontánny výtvarný 

prejav 
184 Kreslí postavu. 
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Zdravie                 

a pohyb 
Pohyb a telesná zdatnosť 201 Ovláda správnu techniku chôdze. 

  202 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

  
204 Manipuluje s náčiním - hádzanie, chytanie, 

podávanie, odrážanie… 

  207 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

  208 Zvládne turistickú prechádzku. 

 
HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 zrod človeka, zmysly, kostra, svaly, funkcie častí tela. 
 lekárska starostlivosť, správna životospráva, zdravie, hygiena. 
 význam a pôvod potravín, výživa, vitamíny, nebezpečenstvo a poškodenie zdravia. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne. 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Skvalitňovať základné motorické a kognitívne kompetencie nevyhnutné pre udržanie zdravia a 

zdravého životného štýlu. 
  Prezentovať kritické myslenie pri zdôvodňovaní zdravého životného štýlu. 

 

Jazyk                       

a 

komunikácia 

Komunikačné konvencie 
4 Pozná a dodržuje základné pravidlá vedenia 

dialógu. 

 
Poznávanie funkcií 

písanej reči 

8 Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč 

dôležitá a uvedie príklady.  

 

Porozumenie 

implicitného významu 

textu 

12 Odpovedá na otázky nad rámec doslovného 

významu textu a dokáže predvídať obsah. 

  

13 Uvažuje nad informáciami prezentovanými 

prostredníctvom IKT, porovnáva ich s vlastnou 

skúsenosťou. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb 

zápästia - horizontálne línie. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika            

a práca                   

s 

informáciami 

Geometria a meranie 

52 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do 

obrazcov, kreslenie obrysov, či identifikáciu cesty v 

obrazci. 

  
53 Na základe pokynov pomocou symbolov sa 

dokáže pohybovať v štvorcovej sieti. 

  MOJE TELO 
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55 Odhadom aj meraním porovná dva predmety 

pomocou určeného rozmeru         a výsledok vysloví 

pomocou prídavných mien. 

Človek                  

a príroda 
Vnímanie prírody 73 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 

 Človek  
90 Opíše ľudské telo v základných anatomických 

kategóriách. 

  

91 Opíše základné fyziologické funkcie ľudského 

tela - dýchanie, trávenie, vylučovanie, pohyb, krvný 

obeh, zmysly 

 Prírodné javy 

96 Opíše vybrané prírodné javy                         a 

podmienky zmeny ich fungovania - zvuk, sila, 

pohyb.  

Človek                  

a spoločnosť 
Orientácia v okolí 

105 Pozná verejné inštitúcie a služby v okolí - 

lekárska ambulancia… 

 
Ľudia v blízkom                  

a širšom okolí 

121 Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt 

(verbálny i neverbálny) s inými osobami - deťmi i 

dospelými. 

 Prosociálne správanie 
144 Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky 

svojho správania. 

Človek a svet 

práce 
Materiály a ich vlastnosti  

147 Vhodne využíva či spracúva materiály pri 

modelovaní objektov, alebo výrobe nástrojov. 

 Technológie výroby 
157 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu 

niektorých vybraných výrobkov. 

 Remeslá a profesie 
159 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných 

profesií - lekár, sestra… 

Umenie                  

a kultúra  
Rytmické činnosti 

161 Realizuje rytmický sprievod k riekankám a 

piesňam. 

 Inštrumentálne činnosti 

163 Využíva hudobné nástroje Orffovho 

inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady 

piesne, či skladby.  

 Percepčné činnosti 
165 Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, 

piesne a spev učiteľky. 

 
Výtvarné činnosti               

s tvarom na ploche 
174 Dotvára tvary kresbou a pomenuje výsledok. 

 
Výtvarné činnosti              

s farbou 
182 Hravo experimentuje s farbami. 
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Zdravie                 

a pohyb 

Zdravie a zdravý životný 

štýl 

192 Identifikuje typické znaky ochorenia  

a zdravia. 

  194 Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 

  
195 Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia 

infekčného ochorenia. 

  196 Má osvojené základné hygienické návyky. 

 Pohyb a telesná zdatnosť 202 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

  
203 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a 

preliezania. 

  
204 Manipuluje s náčiním - hádzanie, chytanie, 

podávanie, odrážanie… 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 Bratislava - hlavné mesto, dominanty, naša vlasť, výlet, exkurzia. 
 štátne symboly, prezident, zástava, hymna. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Rozširovať poznanie o symboloch svojho mesta a krajiny. 
  Aktivizovať skúmanie a bádanie v obklopujúcom prostredí so zámerom poznať funkciu a účel 

budov v meste. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Gramatická správnosť      

a spisovnosť 

6 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité 

vety a súvetia. 

 
Koncept tlače a znalosť 

knižných konvencií 
23 Identifikuje niektoré písmená abecedy. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

28 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby 

dlane a prstov - krúživé pohyby. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Práca s informáciami 

70 Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok 

vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, 

vyberať a umiestňovať obrázky. 

 Logika 
66 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej 

vlastnosti - tvar, veľkosť, materiál… 

Človek                  

a príroda 
Vnímanie prírody 

72 Triedi prírodné reálie podľa rôznych 

identifikovaných znakov. 

 Neživá príroda 
94 Uvedie príklady javov, v ktorých je možné 

vnímať prítomnosť vzduchu. 

Človek                  

a spoločnosť 
Geografia okolia 

112 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, 

pole, lúka, potok, rieka… 

  MOJA KRAJINA 
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113 Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, 

napr. rieku, pohorie, či vodnú plochu… 

  
114 Pozná najznámejšie prírodné krásy našej 

krajiny, napr. Vysoké Tatry, alebo Dunaj. 

  
115 Vymenuje niektoré historicky významné lokálne 

objekty, napr. hrad, zámok… 

 Národné povedomie 
117 Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky 

- zástava, hymna, … 

  
118 Pozná významné dominanty hlavného mesta 

Bratislavy - napr. hrad, rieku… 

Človek a svet 

práce 
Konštruovanie 

149 Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie 

predmetu. 

 Užívateľské zručnosti 
154 Používa náradie a nástroje pri príprave 

predmetu. 

Umenie                 

a kultúra  
Rytmické činnosti 

160 Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 

2/4 a v 3/4 takte. 

 
Hudobno-pohybové 

činnosti 

168 Využíva tanečné prvky v jednoduchých 

choreografiách. 

 
Výtvarné činnosti  

s tvarom na ploche 
174 Dotvára tvary kresbou a pomenuje výsledok. 

 
Výtvarné činnosti  

s farbou 
179 Ovláda základy miešania farieb. 

 
Spontánny výtvarný 

prejav 
185 Používa rôzne kresliarske nástroje. 

Zdravie                 

a pohyb 
Pohyb a telesná zdatnosť 

200 Vykoná tieto základné lokomočné polohy a 

postoje podľa pokynov : stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

  202 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 Mikuláš, tradície, advent, príprava besiedky, výzdoba, príprava darčekov, pečenie. 
 Vianoce, symboly, estetizácia triedy, posilňovanie citových vzťahov. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  tri - štyri týždne 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Rozvíjať poznanie o hodnotách a tradíciách Vianoc počas estetizačných príprav sviatkov. 
  Napomáhať formovaniu kvalitných citových vzťahov v rodine. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Artikulácia a výslovnosť 
5 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky 

hlásky a hláskové skupiny.  

 

Porozumenie explicitného 

významu textu - slovná 

zásoba 

11 Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. 

 

Znalosť žánrov                   

a jazykových 

prostriedkov písanej reči. 

19 Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) 

význam jednoduchých slovných spojení. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb 

zápästia - kombinované pohyby. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Čísla a vzťahy 

35 V obore do desať vytvorí skupinu predpísaných 

predmetov s určeným počtom a zo skupiny oddelí 

skupinu predmetov            s určeným počtom.  

 Geometria a meranie 
49 Približne nakreslí trojuholník, kruh, štvorec, 

obdĺžnik. 

  

50 Poskladá z primeraného množstva útvarov 

obrázok podľa predlohy, pokynov        a na danú 

tému. 

 Práca s informáciami 
68 Ovláda základy práce s digitálnymi 

technológiami, vie ovládať digitálne hry. 

  VIANOČNÝ ČAS 
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Človek                  

a príroda 
Vnímanie prírody 71 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 

  
76 Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé 

pozorovania zmien v počasí. 

 Prírodné javy 

96 Opíše vybrané prírodné javy                         a 

podmienky ich zmeny fungovania na základe 

vlastného pozorovania - teplo                a horenie.  

Človek                  

a spoločnosť 
História okolia 

116 Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry 

podľa miestnych podmienok.  

Človek a svet 

práce 
Konštruovanie 

152 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho 

účel. 

 Užívateľské zručnosti 
155 Manipuluje s drobnými predmetmi              a 

rôznymi materiálmi. 

 Remeslá a profesie 158 Pozná niektoré tradičné remeslá.  

Umenie                 

a kultúra  
Vokálne činnosti 162 Spieva piesne a riekanky. 

 Percepčné činnosti 
165 Aktívne počúva hudobné skladby pre deti a spev 

učiteľky. 

 
Hudobno-pohybové 

činnosti 

168 Využíva tanečné prvky v jednoduchých 

choreografiách.  

 
Výtvarné činnosti            s 

tvarom na ploche 
172 Vystrihuje časti obrázkov. 

  173 Spája časti obrázkov lepením. 

 
Výtvarné činnosti             

s farbou. 
180 Ovláda niekoľko techník maľovania. 

  
183 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy           o 

svete. 

Zdravie                 

a pohyb 
Pohyb a telesná zdatnosť 

204 Manipuluje s náčiním - hádzanie, chytanie, 

podávanie… 

  
205 Ovláda jednoduché akrobatické zručnosti - stoj 

na jednej nohe. 

  207 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

 
HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 nový rok, zážitky z prázdnin, charakteristické znaky zimy, vlastnosti ľadu, snehu, mrazu. 
 zimné športy, oblečenie, predmety súvisiace so športom, význam športu pre zdravie človeka.  

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Podporovať poznanie pri identifikovaní významných charakteristík prírody. 
  Progresívne poznávať rôzne druhy športov a ich vykonávanie v rozmanitých akciách. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Porozumenie explicitného 

významu textu - slovná 

zásoba 

9 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré 

pozná - použitím negatívneho vymedzenia - 

antoným. 

 

Fonologické procesy         

a fonologické 

uvedomovanie 

25 Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

28 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby 

dlane a prstov - lomené línie. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Logika 63 Rozhodne o pravdivosti jednoduchých tvrdení. 

  
67 Vytvorí dvojicu objektov na základe danej 

logickej súvislosti. 

Človek                  

a príroda 
Človek  

91 Opíše základné fyziologické funkcie ľudského 

tela - dýchanie, trávenie, vylučovanie, krvný obeh. 

  
94 Uvedie príklady javov, v ktorých je možné 

vnímať prítomnosť vzduchu. 

 Prírodné javy 

96 Opíše vybrané javy a podmienky zmeny ich 

fungovania na základe vlastného pozorovania - 

topenie, vyparovanie, rozpúšťanie. 

  RYTMY ČASU - ZIMA 
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Človek                  

a spoločnosť 
Orientácia v čase 

101 Orientuje sa na elementárnej úrovni   

v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca, roka. 

 
Ľudské vlastnosti  

a emócie 

127 Spolupracuje v skupinovej činnosti, na základe 

osobnostných predpokladov. 

  

130 Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej 

rozprávky, alebo príbehu - pozitívne,  

i negatívne.  

 Prosociálne správanie 134 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie. 

Človek a svet 

práce 
Užívateľské zručnosti 

156 Používa predmety dennej potreby  

v domácnosti. 

Umenie                 

a kultúra  
Inštrumentálne činnosti 

164 Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k 

piesňam a riekankám. 

 
Hudobno-pohybové 

činnosti 

167 Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným 

kultivovaným pohybom. 

 
Výtvarné činnosti  

s tvarom v priestore 

177 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú 

zostavu, pomenuje ju. 

 
Spontánny výtvarný 

prejav 

183 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy  

o svete. 

Zdravie                 

a pohyb 
Pohyb a telesná zdatnosť 

203 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a 

preliezania. 

  
205 Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti - 

obrat okolo výškovej osi. 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 dopravné prostriedky, triedenie podľa miesta pohybu, svetelné a zrakové signály, značky. 
 pravidlá cestnej premávky, práca dopravného policajta. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Podporovať rozvíjanie kognitívnych asociácií v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke. 
  Prezentovať rôzne aspekty prežitej reality pri cestovaní rôznymi dopravnými prostriedkami. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Gramatická správnosť  

a spisovnosť. 
7 Rozumie spisovnej podobe jazyka. 

 

Porozumenie explicitného 

významu textu - slovná 

zásoba 

11 Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb 

zápästia - horizontálne línie. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Geometria a meranie 

43 Určí objekt na základe popisu polohy pomocou 

slov a slovných spojení nad, pod, pred, za, medzi, 

vpravo, vľavo, v rohu,             v strede. 

Človek                  

a príroda 
Neživá príroda 92 Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda. 

Človek                  

a spoločnosť 
Orientácia v okolí 

105 Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom 

okolí a účel, na ktorý slúžia. 

 Dopravná výchova 
106 Pozná nebezpečenstvá súvisiace               s 

cestnou premávkou. 

  
107 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania 

účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov. 

  MOJE CESTY 
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108 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania 

účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov, 

kolobežkárov                   a korčuliarov. 

  
109 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania v 

úlohe cestujúceho v MHD. 

  110 Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov. 

  111 Pozná význam vybraných dopravných značiek. 

 Prosociálne správanie 136 Poskytne iným pomoc. 

Človek a svet 

práce 
Konštruovanie 

152 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho 

účel. 

Umenie                 

a kultúra  
Inštrumentálne činnosti 

163 Využíva hudobné nástroje Orffovho 

inštrumentára na vyjadrenie nálady skladby. 

 
Výtvarné činnosti               

s tvarom na ploche 

174 Dotvára tvary kresbou alebo maľbou     a 

pomenuje výsledok. 

Zdravie                 

a pohyb 
Pohyb a telesná zdatnosť 202 Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU: 

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 rôzne profesie, návšteva ZŠ, práca rodičov. 
 profesné výsledky práce, stroje a nástroje, povolania v materskej škole. 
 fašiangy, tradície, výzdoba, karneval. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Upevňovať poznávanie rôznych profesií a remesiel. 
  Rozširovať a prezentovať vlastné osobnostné v dramatizujúcich tematických hrách. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Gramatická správnosť      

a spisovnosť 

12 Odpovedá na otázky nad rámec doslovného 

významu textu, dokáže aplikovať informácie z textu 

v prenesených situáciách. 

 

Znalosť žánrov  

a jazykových 

prostriedkov písanej reči. 

17 Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi 

a skutočnými príbehmi zo života. 

 

Fonologické procesy         

a fonologické 

uvedomovanie 

24 Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu 

krátkeho literárneho útvaru rytmickým sprievodom. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

28 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby 

dlane a prstov - krúživé pohyby. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Geometria a meranie 

52 Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do 

obrazcov, kreslenie obrysov, či identifikáciu cesty v 

obrazci - bludisku. 

  

59 Opíše polohu predmetov  

v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet 

podľa pokynov. 

 Logika 
60 Vytvorí podľa daného vzoru jednoduchú 

postupnosť objektov. 

  ČÍM BUDEM, KEĎ VYRASTIEM? 
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61 Pokračuje vo vytvorenej postupnosti objektov, 

ktoré sa líšia jednou alebo viacerými vlastnosťami. 

Človek                  

a príroda 
Človek  

90 Opíše ľudské telo v základných anatomických 

kategóriách. 

 Prírodné javy 

96 Opíše vybrané prírodné javy  

a podmienky ich zmeny, fungovania na základe 

vlastného pozorovania  

- magnetizmus. 

Človek                  

a spoločnosť 

Ľudské vlastnosti  

a emócie 

130 Vyjadruje pocity zo zážitku - pozitívne  

i negatívne. 

 Prosociálne správanie 
145 Pozná na elementárnej úrovni svoje práva aj 

splniteľné povinnosti. 

Človek a svet 

práce 
Užívateľské zručnosti 

154 Používa náradie a nástroje pri úprave predmetu 

alebo materiálu. 

  
156 Pozná a používa predmety dennej potreby a aj 

elementárne pracovné nástroje. 

 Remeslá a profesie 158 Pozná niektoré tradičné remeslá. 

  
159 Pozná základnú pracovnú náplň vybraných 

profesií. 

Umenie                 

a kultúra  
Vokálne činnosti 162 Spieva piesne a riekanky. 

 
Hudobno-dramatické 

činnosti 

170 Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby 

prostriedkami hudobnej dramatiky. 

 
Výtvarné činnosti  

s farbou 
181 Farbami vyjadruje pocity. 

 Synestézia 
187 Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové 

podnety. 

 
Vnímanie umeleckých 

diel 

189 Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné 

dielo. 

Zdravie                 

a pohyb 

Hygiena  

a sebaobslužné činnosti. 
199 Udržiava poriadok vo svojom okolí. 

 Pohyb a telesná zdatnosť 
200 Vykoná tieto základné lokomočné polohy a 

postoje podľa pokynov : stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

  
201 Ovláda správnu techniku chôdze 

a behu. 

 
HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 moja obľúbená kniha, návšteva knižnice, druhy kníh, práca s knihou, literárne                     a 

dramatické umenie, knižné konvencie, písmená okolo nás, písaná reč. 
 predmety okolo nás, predmety dennej potreby, materiály. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Zdôvodniť poznatky počas samostatného bádania a skúmania knižných a čitateľských konvencií. 
  Rozvíjať kreatívnymi spôsobmi detskú predčitateľskú gramotnosť. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Znalosť žánrov  

a jazykových 

prostriedkov 

18 Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu a 

opiera sa pritom o poznanie štruktúry rozprávok 

príbehov pre deti, bájok. 

 
Koncept tlače a znalosť 

knižných konvencií 

21 Pri činnostiach s knihou rozumie  

a aktívne používa pojmy - autor/ka, kniha, strana, 

spisovateľ/ka, ilustrátor/ka. 

  22 Používa knihu správnym spôsobom. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

28 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby 

dlane a prstov - oblúky, vlnovky. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Čísla a vzťahy 

38 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy 

s jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva 

spolu a rozdeľuje. 

 Logika 
64 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú 

vlastnosť. 

  
65 Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s 

danou vlastnosťou - farba, veľkosť. 

 Práca s informáciami 70 Uvedomuje si existenciu masmédií. 

Človek                  

a príroda 
Vnímanie prírody 71 Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 

  MOJA KNIHA 
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  74 Vymenuje ročné obdobia. 

Človek                  

a spoločnosť 
Orientácia v čase 

98 Plynule rozpráva o svojich záľubách aj 

povinnostiach. 

 
Ľudské vlastnosti  

a emócie 
132 Opíše aktuálne emócie. 

 Prosociálne správanie 
135 Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a 

poďakuje za pomoc od druhých. 

  139 Ocení dobré skutky. 

Človek a svet 

práce 
Materiály a ich vlastnosti  146 Vymenúva rôzne prírodné materiály. 

  148 Opisuje predmety a ich vlastnosti. 

 Užívateľské zručnosti 
155 Manipuluje s drobnými predmetmi  

a rôznymi materiálmi. 

  
156 Používa predmety dennej potreby  

v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje. 

Umenie                 

a kultúra  
Rytmické činnosti 

160 Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 

2/4 a v 3/4 takte. 

  
161 Realizuje rytmický sprievod k riekankám a 

piesňam. 

 
Výtvarné činnosti  

s tvarom na ploche 

174 Dotvára tvary kresbou/maľbou  

a pomenuje výsledok. 

 Synestézia 
187 Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové 

podnety. 

Zdravie                 

a pohyb 
Zdravie a životný štýl 190 Uvádza, prečo je pohyb dôležitý. 

 Pohyb a telesná zdatnosť 
205 Ovláda jednoduché akrobatické zručnosti - stoj 

na jednej nohe.  

  208 Zvládne turistickú prechádzku. 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  

 
 starostlivosť o zvieratá v zime, druhy zvierat, ich život, ako prezimujú. 
 zvieratá vodné, voľne žijúce, ich zrod, život, význam. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Stimulovať porozumenie a chápanie pri opisovaní života rôznych druhov živočíchov. 
  Upevňovať kritické myslenie pri zdôvodňovaní významu starostlivosti človeka o živočíchy. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Znalosť žánrov  

a jazykových 

prostriedkov písanej reči. 

18 Predvída udalosti deja, zápletku, záver príbehu a 

opiera sa pritom o poznanie štruktúry rozprávok, 

príbehov pre deti, bájok. 

 
Koncept tlače a znalosť 

knižných konvencií. 
22 Používa knihu správnym spôsobom. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

28 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby 

dlane a prstov - lomené línie. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Čísla a vzťahy 

38 Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy 

s jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva 

spolu a rozdeľuje. 

 Geometria a meranie 51 Nakreslí, rozlíši, vymodeluje rovnú a krivú čiaru. 

 Práca s informáciami 

69 Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok, 

ktorá simuluje pohyb v štvorcovej sieti, vie 

pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s 

prekážkami - 4 kroky. 

Človek                  

a príroda 
Vnímanie prírody 73 Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 

 Živočíchy  83 Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. 

  ŽIVOČÍCHY 
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  84 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov. 

  
86 Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj 

život rôzne druhy potravy. 

  88 Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy. 

Človek                  

a spoločnosť 
Geografia okolia 

112 Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, 

pole, lúka, potok, rieka, jazero, rybník. 

 
Ľudské vlastnosti  

a emócie 

129 Dokončuje individuálnu alebo skupinovú 

činnosť. 

Človek a svet 

práce 
Konštruovanie 

149 Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie 

predmetu. 

 Užívateľské zručnosti 
154 Používa náradie a nástroje pri úprave alebo 

príprave predmetu alebo materiálu. 

Umenie                 

a kultúra  

Hudobno-pohybové 

činnosti 

168 Využíva tanečné prvky v jednoduchých 

choreografiách. 

  169 Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách. 

 
Výtvarné činnosti  

s tvarom na ploche 

174 Dotvára tvary kresbou, alebo maľbou  

a pomenuje výsledok. 

 
Spontánny výtvarný 

prejav 

183 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy  

o svete. 

Zdravie                 

a pohyb 
Pohyb a telesná zdatnosť 

204 Manipuluje s náčiním - hádzanie, chytanie, 

podávanie, odrážanie. 

  208 Zvládne turistickú prechádzku. 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 charakteristické znaky jari, porovnávanie počasia, prvé jarné kvety, vtáctvo. 
 domáce zvieratá a ich mláďatá, spôsob života, osoh pre ľudí. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Rozvíjať autonómiu a spôsobilosť pri porozumení súvislostí zmien v počasí a prírode. 
  Aktivizovať kritické myslenie pri poznávaní zrodu a spôsobu života vybraných domácich zvierat. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Porozumenie explicitného 

významu textu - slovná 

zásoba 

10 Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu. 

 
Koncept tlače a znalosť 

knižných konvencií 

20 Na základe ilustrácie rozpráva vlastný 

jednoduchý príbeh. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

28 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby 

dlane a prstov - oblúky, vlnovky. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Geometria a meranie 

44 Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, 

vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, dá pokyn na 

umiestnenie predmetu na určené miesto. 

  
45 Pomocou slov a slovných spojení vpravo, vľavo, 

v rohu, v strede dokreslí obrázok podľa pokynov. 

 Práca s informáciami 

70 Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok 

vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, 

umiestňovať obrázky. 

Človek                  

a príroda 
Rastliny 77 Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. 

  81 Uvedie niektoré životné prejavy rastlín. 

  RYTMY ČASU - JAR 
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 Živočíchy 
85 Na základe pozorovania identifikuje rozdiely 

medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu. 

  
87 Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych 

druhov a pomenúva ich. 

Človek                  

a spoločnosť 

Ľudské vlastnosti  

a emócie 
132 Opíše aktuálne emócie. 

 Prosociálne správanie 139 Ocení dobré skutky. 

  
144 Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky 

svojho spávania. 

Človek a svet 

práce 
Materiály a ich vlastnosti  

147 Vhodne spracúva materiály pri výrobe 

jednoduchých nástrojov. 

 Konštruovanie 
151 Pracuje podľa jednoduchého kresleného 

postupu. 

Umenie                 

a kultúra  
Vokálne činnosti 162 Spieva piesne a riekanky. 

 Percepčné činnosti 165 Aktívne počúva hudobné skladby pre deti. 

 
Výtvarné činnosti  

s tvarom na ploche 
175 Dopĺňa neurčitý tvar. 

 
Spontánny výtvarný 

prejav 
184 Kreslí zvieraciu postavu. 

  185 Používa rôzne maliarske nástroje. 

Zdravie                 

a pohyb 
Pohyb a telesná zdatnosť 203 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia. 

  
204 Manipuluje s náčiním - hádzanie, odrážanie, 

preskakovanie. 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 jarné zvyky a tradície, príprava sviatkov. 
 Veľká Noc - tradície, symboly, oslavy, výzdoba. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Prezentovať spôsobilosť pochopiť hodnoty a tradície počas veľkonočných príprav           a osláv 

sviatkov. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Znalosť žánrov  

a jazykových 

prostriedkov. 

19 Dokáže vysvetliť prenesený - symbolický 

význam jednoduchých slovných spojení. 

 

Fonologické procesy         

a fonologické 

uvedomovanie 

24 Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu 

krátkeho literárneho útvaru rytmickým sprievodom. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb 

zápästia - slučky. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Geometria a meranie 

56 Pri usporiadaní troch predmetov určí predmet s 

najmenším zvoleným rozmerom. Túto skutočnosť 

vysloví pomocou slov - najužší, najtenší. 

 Logika 
64 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú 

vlastnosť. 

Človek                  

a príroda 
Vnímanie prírody 

76 Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé 

pozorovania zmien v počasí. 

Človek                  

a spoločnosť 
História okolia 

116 Uvedie príklady tradičnej regionálnej kultúry 

podľa miestnych podmienok. 

 
Ľudské vlastnosti  

a emócie 

130 Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej 

rozprávky, alebo príbehu - pozitívne,  

i negatívne. 

  VEĽKÁ NOC 
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Človek a svet 

práce 
Užívateľské zručnosti 

155 Manipuluje s drobnými predmetmi  

a rôznymi materiálmi. 

 Technológie výroby 
157 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu 

niektorých vybraných bežne používaných výrobkov. 

Umenie                 

a kultúra  
Rytmické činnosti 

160 Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 

2/4 a v 3/4 takte. 

 
Hudobno-pohybové 

činnosti 
169 Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách. 

 
Výtvarné činnosti  

s tvarom na ploche 

171 Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar 

(nové zobrazenie) a pomenuje ho. 

  173 Spája časti obrázkov lepením. 

 Synestézia 
187 Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové 

podnety. 

Zdravie                 

a pohyb 
Pohyb a telesná zdatnosť 

200 Vykoná tieto základné lokomočné polohy a 

postoje podľa pokynov : stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

  204 Manipuluje s náčiním - preskakovanie. 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 vegetačné zmeny, pokusy - klíčenie. 
 jarné kvety, farby jari, ovocné stromy - zmeny. 
 jarné práce v záhradách a na poli. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Podporovať pozitívny postoj k prírode. 
  Porozumieť základným kompetenciám nevyhnutným pre udržanie súladu a ochrany okolitej 

prírody. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Gramatická správnosť      

a spisovnosť 

6 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité 

vety a súvetia. 

 

Porozumenie 

implicitného významu 

textu 

14 Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo 

výtvarných činnostiach. 

 

Fonologické procesy         

a fonologické 

uvedomovanie 

27 Vyčlení začiatočnú hlásku slova. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb 

zápästia - slučky. 

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Čísla a vzťahy 

39 Pre dve skupiny určí, kde je viac, menej, alebo 

rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu - do 

10 prvkov. 

 Geometria a meranie 
46 Určí hmatom, zrakom, vymodeluje, pomenuje 

guľu, kocku, valec. 

Človek                  

a príroda 
Rastliny 79 Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny. 

  RASTLINY 



 

  ©MŠkrik 

  

80 Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny, 

uvedomí si význam ich konzumácie pre zdravú 

životosprávu. 

  81 Uvedie niektoré životné prejavy rastlín. 

  
82 Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast 

rastliny. 

Človek                  

a spoločnosť 
Základy etiky 

125 Správa sa ohľaduplne k deťom  

i dospelým. 

 Prosociálne správanie 
144 Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky 

svojho správania. 

 Geografia okolia 
113 Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu - 

napr. rieku, pohorie, či vodnú plochu. 

Človek a svet 

práce 
Konštruovanie 

151 Pracuje podľa jednoduchého kresleného 

postupu. 

 Užívateľské zručnosti 
154 Používa náradie a nástroje pri príprave 

predmetu. 

 Remeslá a profesie 158 Pozná niektoré vybrané tradičné remeslá. 

Umenie                 

a kultúra  
Rytmické činnosti 

161 Realizuje rytmický sprievod k riekankám a 

piesňam. 

 Vokálne činnosti 162 Spieva piesne a riekanky. 

 
Výtvarné činnosti  

s farbou 
180 Ovláda niekoľko techník maľovania. 

  182 Hravo experimentuje s farbami. 

Zdravie                 

a pohyb 
Zdravie a životný štýl 191 Má správne držanie tela v stoji a v sede. 

 Pohyb a telesná zdatnosť 
200 Vykoná tieto základné lokomočné polohy a 

postoje podľa pokynov : stoj, drep, kľak, sed, ľah. 

  
206 Rytmicky správne využíva základné lokomočné 

pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod. 

 
HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 rodina, jej členovia, posilňovanie citových vzťahov. 
 Deň matiek, besiedka, darčeky, starostlivosť o rodinu. 
 charakteristické znaky bývania v meste a na dedine. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Poznať tradície a hodnoty rodiny. 
  Napomáhať formovaniu vzájomných vzťahov v rodine na báze otvorenej citovej väzby    a 

komunikácie. 
  Pochopiť a prezentovať postavenie každého člena rodiny, získať emocionálnu istotu      a 

bezpečnosť. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Artikulácia a výslovnosť 
5 Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité 

vety a súvetia. 

 

Porozumenie explicitného 

významu textu - slovná 

zásoba 

9 Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré 

pozná - použitím opisu. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

28 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb 

dlane a prstov - kombinované pohyby.  

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Čísla a vzťahy 32 Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou. 

  
33 V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla 

v numerickej postupnosti po číslo 10 

 Geometria a meranie 
47 Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) 

stavebnicových dielov podľa predlohy. 

  MOJA RODINA 
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 Logika 
66 Roztriedi objekty v skupine na základe určenej 

vlastnosti - farba, tvar, veľkosť… 

Človek                  

a príroda 
Človek  

90 Opíše ľudské telo v základných anatomických 

kategóriách. 

Človek                  

a spoločnosť 
Orientácia v okolí 

103 Opisuje známe trasy na základe orientačných 

bodov. 

  104 Uvedie adresu svojho bydliska. 

 
Ľudia v blízkom  

a širšom okolí 

119 Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje 

príbuzenské vzťahy v blízkej rodine. 

 Základy etikety 
122 Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu 

situáciu. 

 Prosociálne správanie 137 Obdaruje druhých. 

  143 Odmieta kontakt s neznámymi osobami. 

Človek a svet 

práce 
Konštruovanie 

150 Podľa návrhu alebo schémy zhotoví daný 

predmet. 

 Užívateľské zručnosti 154 Používa náradie pri úprave predmetu. 

Umenie                 

a kultúra  
Inštrumentálne činnosti 

163 Využíva hudobné nástroje Orffovho 

inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady 

piesne, či skladby. 

 Percepčné činnosti 

166 Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, 

pohybom, alebo inými umeleckými výrazovými 

prostriedkami. 

 
Výtvarné činnosti  

s tvarom na ploche 
175 Dopĺňa - spresňuje neurčitý tvar. 

 
Výtvarné činnosti  

s tvarom v priestore 
176 Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty. 

 
Spontánny výtvarný 

prejav 
184 Kreslí postavu. 

Zdravie                 

a pohyb 

Hygiena  

a sebaobslužné činnosti. 
198 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania. 

 Pohyb a telesná zdatnosť 
201 Ovláda správnu techniku chôdze  

a behu. 

  
206 Rytmicky správne využíva lokomočné pohyby a 

tanečné kroky na hudobný sprievod. 

 
HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 ľudia a hviezdy, slnko, mesiac, predstavy o vesmíre, planéty. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  týždeň 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Skvalitňovať kognitívne poznatky o svete na bádateľskej úrovni. 
  Upevňovať spontánnu zvedavosť a vnútornú motiváciu pri skúmaní dostupných zdrojov o 

vesmíre. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Porozumenie 

implicitného významu 

textu 

13 Uvažuje nad informáciami prezentovanými 

prostredníctvom IKT, porovnáva ich s vlastnou 

skúsenosťou  

a s tým, čo vie z iných zdrojov. 

 

Fonologické procesy         

a fonologické 

uvedomovanie 

24 Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu 

krátkeho literárneho útvaru rytmickým sprievodom. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

29 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb 

zápästia.  

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Čísla a vzťahy 
42 Bez zisťovania počtu rozdelí skupinku obrázkov 

na 2 skupinky s rovnakým počtom. 

 Geometria a meranie 
57 Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 

4 predmety. 

 Logika 
64 Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú 

vlastnosť. 

Človek                  

a príroda 
Neživá príroda 95 Opíše Zem ako súčasť vesmíru. 

Človek                  

a spoločnosť 
Prosociálne správanie 

145 Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a 

splniteľné povinnosti. 

  MÔJ VESMÍR 
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Človek a svet 

práce 
Konštruovanie 

153 Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných 

výrobkov. 

 Užívateľské zručnosti 
155 Manipuluje s drobnými predmetmi  

a rôznymi materiálmi. 

Umenie                 

a kultúra  

Hudobno-dramatické 

činnosti 

160 Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 

2/4 a v 3/4 takte. 

 Vokálne zručnosti 162 Spieva piesne a riekanky. 

 
Vnímanie umeleckých 

diel 
188 Slovne opíše obraz, sochu, dizajn, architektúru. 

  
189 Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné 

dielo. 

Zdravie                 

a pohyb 
Pohyb a telesná zdatnosť 

206 Rytmicky správne využíva základné lokomočné 

pohyby a tanečné kroky. 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÁZOV PROJEKTU:  

  MOJA ZEM 
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ZAMERANIE PROJEKTU:  
 MDD, oslavy, týždeň detských radostí, obyvatelia Zeme - rôzne národy. 
 ochrana a starostlivosť prírody, význam pre človeka, životné prostredie. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva týždne 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Rozvíjať kritické myslenie pri bádaní obklopujúceho prostredia na Zemi. 
  Rozvíjať environmentálne cítenie a aktívne participovať na ochrane prírody. 
  Rozširovať porozumenie pri zdôvodňovaní rôzneho obyvateľstva Zeme. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Znalosť žánrov  

a jazykových 

prostriedkov písanej reči. 

17 Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi 

a skutočnými príbehmi zo života. 

 

Fonologické procesy         

a fonologické 

uvedomovanie 

26 Rozčlení zvolené slová na slabiky. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

28 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb 

dlane a prstov - kombinované pohyby.  

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Čísla a vzťahy 
40 Pre dve skupiny určí, kde je viac, menej, alebo 

rovnako veľa predmetov bez určovania počtu. 

  

41 Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou 

rozdelí skupinku na 2 alebo  

3 skupinky s rovnakým počtom. 

Človek                  

a príroda 
Vnímanie prírody 

76 Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé 

pozorovania zmien v počasí. 

 Človek  
91 Opíše základné fyziologické funkcie ľudského 

tela. 

Človek                  

a spoločnosť 
Orientácia v čase 

98 Plynule rozpráva o svojich záľubách aj 

povinnostiach. 

 Základy etikety 
123 Používa prosbu, poďakovanie  

a ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu. 
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124 Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky 

prijateľného správania. 

 Prosociálne správanie 
145  Pozná na elementárnej úrovni svoje práva i 

splniteľné povinnosti. 

Človek a svet 

práce 
Konštruovanie 

149 Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie 

predmetu. 

  
152 Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho 

účel. 

 Užívateľské zručnosti 
156 Používa predmety dennej potreby  

v domácnosti. 

Umenie                 

a kultúra  
Rytmické činnosti 

160 Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 

2/4 a v 3/4 takte. 

 Inštrumentálne činnosti 
164 Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k 

piesňam a riekankám. 

 
Výtvarné činnosti  

s tvarom v priestore 

177 Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú 

zostavu a pomenuje ju. 

 
Spontánny výtvarný 

prejav 
186 Opíše obsah kresby. 

Zdravie                 

a pohyb 
Zdravie a životný štýl 193 Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy. 

 Pohyb a telesná zdatnosť 208 Zvládne turistickú prechádzku. 

 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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NÁZOV PROJEKTU:  

ZAMERANIE PROJEKTU:  
 charakteristické znaky leta, koniec školského roka, rozlúčka predškolákov. 
 živá príroda, exotické zvieratá, návšteva ZOO. 
 hmyz, drobné živočíchy, ovocie. 

 

ČASOVÁ DISTRIBÚCIA:  dva-tri týždne 

 

CIELE PROJEKTU:  
  Využívať kritické myslenie pri zdôvodňovaní rozdielu medzi živou a neživou prírodou. 
  Skvalitňovať chápanie pri opisovaní významu slnka pre život. 

 

Jazyk                     

a 

komunikácia 

Koncept tlače  

a knižných konvencií 

21 Pri činnostiach s knihou rozumie  

a aktívne používa pojmy - spisovateľ/ka, 

ilustrátor/ka, kniha, strana, autor/ka… 

 

Fonologické procesy         

a fonologické 

uvedomovanie 

27 Vyčlení začiatočnú hlásku slova. 

 
Grafomotorické 

predpoklady písania 

28 Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb 

dlane a prstov - kombinované pohyby.  

  
30 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí 

vzpriamene, vzdialenosť od podložky je primeraná. 

  

31 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží 

ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú 

intenzitu tlaku na podložku. 

Matematika         

a práca                 

s 

informáciami 

Čísla a vzťahy 
37 Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s 

daným počtom. 

 Logika 62 Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti. 

  63 Rozhodne o pravdivosti jednoduchých tvrdení. 

Človek                  

a príroda 
Vnímanie prírody 75 Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 

 Živočíchy  84 Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov. 

  RYTMY ČASU - LETO 
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85 Na základe pozorovania identifikuje rozdiely 

medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu. 

  
86 Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj 

život rôzne druhy potravy. 

Človek                  

a spoločnosť 

Ľudské vlastnosti  

a emócie 

127 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe 

osobnostných predpokladov. 

  
129 Dokončuje individuálnu alebo skupinovú 

činnosť. 

Človek a svet 

práce 
Materiály a ich vlastnosti  148 Opisuje predmety a ich vlastnosti. 

 Technológie výroby 
157 Identifikuje suroviny potrebné na prípravu 

niektorých vybraných bežne používaných výrobkov. 

Umenie                 

a kultúra  
Vokálne činnosti 162 Spieva piesne a riekanky. 

 
Hudobno-pohybové 

činnosti 

167 Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným 

kultivovaným pohybom. 

 
Spontánny výtvarný 

prejav 

183 Výtvarne vyjadruje svoje predstavy  

o svete. 

 
Vnímanie umeleckých 

diel 

189 Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné 

dielo. 

Zdravie                 

a pohyb 
Pohyb a telesná zdatnosť 

203 Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a 

preliezania. 

  207 Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

 
HODNOTIACE KRITÉRIÁ PROJEKTU: 
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5. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávania 

dokladu o získanom vzdelaní 

 
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla 

v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.    

Spôsob ukončovania dochádzky môže byť: 

• automatický – na základe dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa, 

• na základe žiadosti zákonného zástupcu z dôvodu odsťahovania sa, zdravotných dôvodov, 

rodinných dôvodov, preradenia dieťaťa do inej materskej školy, prípadne zdravotníckeho 

zariadenia. 

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa 

vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného 

lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na 

žiadosť rodičov). 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania.  

Obvyklým spôsobom ukončenia dochádzky do materskej školy je rozlúčková besiedka za účasti 

rodičov. 

 

6. Materiálno – technické a priestorové podmienky 

 
MŠ sídli v budove na Kríkovej ulici, je sedem-triedna s celkovou kapacitou 168 detí. 

Prízemie budovy tvoria tri vstupné haly. Z dvoch vstupných hál vedú chodby do dvoch tried 

s príslušnými priestormi a miestnosti s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov. Na 

prízemí sa nachádza aj riaditeľňa a kuchyňa, ktoré majú samostatný vstup a sú chodbami prepojené 

s ostatnými priestormi. Na poschodí sú umiestnené dve triedy s príslušnými priestormi, účelové 

priestory pre personál, knižnica, zborovňa a jedáleň s kapacitou 90 stoličiek. Školská jedáleň je 

samostatná prevádzková jednotka s kompletným vybavením. Jedna trieda na poschodí má 

samostatný vchod, s prízemím ho spája vnútorné schodište. V suteréne školy sa nachádza práčovňa 

s automatickými práčkami, sušičkami a mangľom. Súčasťou materskej školy je aj školský dvor 

s dvomi pieskoviskami, preliezačkami a lavičkami. 

 

Súčasťou materiálno-technického vybavenia MŠ je detská a odborná literatúra, ktorá je stále 

dopĺňaná.  

V MŠ je novovybudovaná knižnica detskej i odbornej literatúry. Spolu s ňou funguje ako 

interaktívna miestnosť so zabudovaným digitálnym prístrojom Funtronic. MŠ je vybavená 

učebnými pomôckami, hračkami telovýchovným náradím a náčiním. Škola má dostatok didaktickej 

a audiovizuálnej techniky (počítače, tlačiarne, televízory, prehrávače, digitálne hračky BeeBot, 

mikrofóny v každej triede). Budovy sú pokryté bezdrôtovou WiFi sieťou. V každej triede sú 

nainštalované a plne využívané interaktívne tabule- 

 

Priestorové a materiálne podmienky MŠ sú na priemernej úrovni a spĺňajú základné požiadavky 

ustanovené školským zákonom a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach 

a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. 
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7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí je zameraný na pedagogické hodnotenie výsledkov 

vzdelávania. V predprimárnom vzdelávaní toto hodnotenie realizujeme ako hodnotenie 

individuálneho pokroku dieťaťa v rozvoji a učení sa. 

Deťom a ich zákonným zástupcom poskytujeme informácie o tom, ako dieťa zvládlo danú 

problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky.  

Hodnotenie realizujeme formou pedagogickej diagnostiky - učiteľka hodnotí každé dieťa zvlášť, 

pričom berie do úvahy, že každé dieťa sa vyvíja vlastným tempom, má svoje dispozície a tým aj 

individuálne vzdelávacie potreby, na ktoré vo svojej práci reaguje. V súvislosti s touto 

skutočnosťou akceptuje a posudzuje dosiahnutú úroveň v jednotlivých oblastiach rozvoja každého 

dieťaťa s rešpektovaním jeho individuálnych rozvojových možností a potrieb. Súčasťou 

pedagogickej diagnostiky je aj portfólio prác a produktov a diel každého dieťaťa. Pri hodnotení detí 

úzko spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

v odbornom poradenstve v oblasti pripravenosti detí na vstup do prvého ročníka základnej školy. 

Toto poradenstvo môžu využívať aj rodičia detí.   

Forma hodnotenia - písomné záznamy, ktoré majú ľubovoľnú formu a obsah, môžu byť 

stručné, podrobnejšie, či cielene zamerané v prípade špecifických problémov dieťaťa. Je na 

rozhodnutí učiteľky, čo jej vyhovuje a akú formu si u toho – ktorého dieťaťa zvolí. Písomné 

záznamy učiteľke poskytujú dobrý a dlhodobý prehľad o rozvoji a učení dieťaťa i o zrealizovaných 

opatreniach a ich účinnosti. Sú to pracovné materiály, ktoré učiteľke poskytujú spätnú väzbu pre 

prácu s dieťaťom.  

Postup vedenia záznamov – učiteľka má možnosť postupovať pri sledovaní dieťaťa a vedení 

zápisov individuálne, pretože u každého dieťaťa sa treba zamerať na niečo iné. Záznam je 

dokladom výsledkov pedagogického úsilia učiteľky, čo sa dieťa pod jej odborným vedením naučilo, 

odkiaľ a kam sa posunulo. 

 

Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v súlade s platnou legislatívou 

v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ 

SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 

 

8. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 
Vnútroškolská kontrola je vo všeobecnosti zameraná na všetkých zamestnancov a špecificky 

formou hospitačnej činnosti na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá zahŕňa učenie 

učiteliek aj učenie sa detí. Tieto dve zložky sú pozorované a hodnotené v ich vzájomnom pôsobení. 

Výsledky pedagogickej práce učiteliek sa odrážajú v správaní, konaní a úrovni vedomostí, zručností 

a návykov detí. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa vykonáva formou pozorovania (cielenej 

hospitácie), rozhovoru, hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho 

vzdelávania, uplatňovania inovačných metód práce, tvorby metodických materiálov, hodnotenia 

výsledkov v oblasti tvorby školských projektov na realizáciu mimoškolskej činnosti, tvorby 

projektov na získanie financií pre školu, úspešné prezentovanie detí na verejnosti, súťažiach (ich 

príprava pedagógom) 

Pri ostatnej kontrolnej činnosti sa zameriavame na kontrolu pedagogickej dokumentácie, 

estetiky prostredia, využívania získaných finančných prostriedkov, dodržiavania pracovnej 

disciplíny na pracovisku, využívania pracovného času, zaobchádzania s čistiacimi prostriedkami, 

čistoty prevádzky, dodržiavanie zásad školského poriadku, dodržiavania bezpečnosti pri práci.  

O hodnotení zamestnancov sa vedú písomné záznamy. 

 



 

  ©MŠkrik 

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v súlade s platnou 

legislatívou v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) 

vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 

 

9. Záver 

 
 Kompletne revidovaný Školský vzdelávací program Farebný svet je základným 

kurikulárnym dokumentom MŠ, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie.  

Ustanovuje základné požiadavky na poskytovanie predprimárneho vzdelávania v súlade 

s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania s príslušným Štátnym vzdelávacím programom.  

Je to otvorený dokument a je výsledkom tímovej práce pedagogických zamestnancov MŠ 

Kríková 20 v Bratislave. 


