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6.ročník: 

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA 

  

V tematickom celku Moja obec, región, vlasť, Európska únia vedie predmet žiakov k 

poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Žiaci poznávajú okolie, v ktorom 

žijú, bývajú a trávia voľný čas. Oboznamujú sa  

s históriou a súčasnosťou svojej obce, s kronikou, erbom a vlajkou svojej obce, so slávnymi 

rodákmi z oblasti spoločenského, kultúrneho, verejného a politického života, historickými 

pamiatkami a prírodnými krásami. Pomocou pochopenia svojej príslušnosti k obci a regiónu 

si postupne uvedomujú svoju príslušnosť k štátu a vytvárajú si tak predstavu o pojme občan a 

o svojej národnej a európskej identite.  

Tematický celok Vnútorný a vonkajší život jednotlivca obsahuje vedomosti, rozvíja 

zručnosti a kompetencie zo psychológie a sociológie. Umožňuje žiakom pochopiť seba 

samých a pomáha im v ich socializačnom procese. 

 

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA  

 

V tematickom celku Moja obec, región, vlasť, Európska únia spoznať svoju obec cez 

históriu, kroniku obce, symboly obce, významné osobnosti obce, historické pamiatky a krásy 
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Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 
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prírody v obci. Získať základné vedomosti o kultúrnom, spoločenskom a verejnom živote 

v obci, o fungovaní obecnej samosprávy a o regióne, v ktorom žijú. Osvojiť si základné znaky 

národa a štátne symboly Slovenskej republiky. Získať základné vedomosti o EÚ.  

V tematickom celku Vnútorný a vonkajší život jednotlivca získať vedomosti, rozvíjať 

zručnosti a kompetencie zo psychológie a sociológie. Naučiť sa poznávať a chápať samých 

seba, svoje psychické procesy a stavy. Zistiť, aké vzťahy vytvárajú v sociálnych skupinách 

(rodina, trieda...) a aké sociálne roly a statusy zastávajú v sociálnych skupinách. Naučiť sa 

základné metódy merania vzťahov v sociálnych skupinách a možnosti pozitívneho riešenia 

konfliktov v sociálnych skupinách. 

 

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

 

Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa  

 uvedomiť si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja,  

 reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov informácií  

a uplatniť rôzne stratégie učenia sa,  

 kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,  

 kriticky zhodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomiť si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti. 

 

Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 využívať dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho 

typu, mať adekvátny 

ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie,  

 efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie,  

 prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti,  

 primerane komunikovať v materinskom jazyku, 

 chápať význam a uplatňovať formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, 

založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti.  

 

Kompetencie (spôsobilosti) občianske 



 

 

 uvedomiť si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňovať a ochraňovať 

princípy demokracie, 

 vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti, 

 uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k povinnostiam, prispievať 

k naplneniu  práv iných, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská. 

 

Kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne  

 na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

 stanoviť si svoje ciele a priority v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 

potrebami,  

 osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomiť si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže 

tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,  

 odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch. 

 

 

4. OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

        

Tematický celok 

I. Moja obec, región, 

vlasť, 

Európska únia 

Časová dotácia 15 h 

Prierezové 

témy 

Obsah Obsahový štandard Výkonový štandard 

História a súčasnosť  

mojej obce  

- minulosť 

- súčasnosť 

Žiak pozná históriu a súčasnosť 

obce, v ktorej žije.  

Kronika a erb mojej obce - kronika 

- erb 

- vlajka 

- symboly 

Vie vysvetliť význam symbolov 

obce (erb, vlajka), ak ich obec má.  

Vie posúdiť význam obecnej 

kroniky pre poznanie minulosti obce 

a pre jej prepojenie so súčasnosťou. 

 

 MUV, 

OSR 

Významné osobnosti  

našej obce  

- osobnosť Pozná osobnosti obce v minulosti a 

dnes.  

Uvedomuje si význam pozitívnych 

OSR 



 

 

vzorov z minulosti a súčasnosti pre 

svoj život. 

Na čo som hrdá/hrdý 

v mojej obci a jej okolí 

(pamiatky, príroda) 

- historické pamiatky 

- krásy prírody 

Buduje si pocit hrdosti na svoju 

obec poznaním jej prírody a 

pamiatok.  

Vie prezentovať svoju prácu 

písomne aj verbálne s použitím 

informačných a komunikačných 

technológii.  

OSR,ENV 

Projektová práca - Na čo 

som hrdá/hrdý v mojej 

obci a jej okolí (pamiatky, 

príroda) 

Obecná samospráva  - obecná samospráva 

- obecný úrad 

- poslanci 

- starosta 

- primátor 

Vie, kto je starostom (primátorom) 

obce.  

Pozná základné úlohy obecnej 

samosprávy. 

 

 OSR 

Verejný, kultúrny  

a spoločenský život  

v našej obci  

- aktivita 

- pasivita 

- život v obci 

Zaujíma sa o spôsob volieb 

poslancov do obecného 

zastupiteľstva.  

Zúčastní sa na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  

Aktívne sa s členmi svojej rodiny 

zapája do organizovania akcií v obci 

a zúčastňuje sa ich.  

OSR, ENV 

Môj región - región 

- župa 

- cestovný ruch 

- Uhorsko  

Žiak pozná históriu a súčasnosť 

regiónu, v ktorom žije.  

OSR,MUV 

Moja vlasť - Slovenská 

republika 

- národ 

- štát 

- vlasť 

- republika 

- štátne útvary 

Vytvára si hrdosť na svoju vlasť 

poznaním jej minulosti, prítomnosti, 

pamiatok a prírody.  

Pozná štátne symboly a vie, ako im 

vzdať úctu.  

 

 

OSR 

Štátne symboly SR - štátne symboly - vlajka 

                           - hymna 

                           - znak 

                           -pečať 

OSR 

Európska únia 

 

- zjednocovanie Európy  

- Európska únia 

- členské štáty 

- rozširovanie EÚ 

- orgány EÚ 

Uvedomuje si význam európskej 

integrácie pre život občanov SR.  

Vie si vyhľadať a v praktickom 

živote používať  

základné informácie o EÚ.  

MUV,OSR 

Prepojenie národnej 

identity s európskou 

identitou 

- národná identita 

- európska identita 

- multikultúrnosť 

 

Uvedomuje si nutnosť zachovania 

slovenskej národnej identity s 

prepojením na európsku identitu.  

Podporuje šírenie znášanlivosti a 

tolerancie medzi národmi EÚ.  

OSR,MUV 

Tematický celok 

II. Vnútorný a vonkajší 

život jednotlivca 

a) Vnútorný život 

jednotlivca  

Časová dotácia 10 h 

 

Obsah Obsahový štandard Výkonový štandard   

Ľudská psychika - psychika 

- mozog 

- prežívanie 

- správanie 

- konanie 

- psychické procesy 

- psychické stavy 

Uvedomuje si spätosť ľudskej 

psychiky s biologickými faktormi 

(nervovou sústavou).  

Uvedomuje si, že jeho psychika je 

vo vývine.  

Pozná základné prvky psychiky - 

pocit, vnem, predstava. 

Vie ich rozlíšiť.  

OSR,OZO 

Osobnosť - osobnosť 

- dedičnosť 

Uvedomuje si neopakovateľnosť 

charakteristických znakov 

OSR,OZO 



 

 

- výchova 

- schopnosti - všeobecné 

                  - špeciálne 

- vlohy 

osobnosti.  

Pozná základné typy osobnosti 

podľa temperamentu a vie zaradiť 

seba samého.  

Proces učenia sa - učenie 

- pamäť 

- myslenie 

- tvorivosť 

- štýly učenia 

 

Vie rozlíšiť dva druhy pamäte 

(krátkodobú, dlhodobú) a chápe ich 

význam pre svoje vzdelávanie.  

Uvedomuje si súvislosť medzi 

pamäťou a myslením  

v procese učenia sa.  

Posudzuje základné metódy učenia 

sa a hľadá si najvhodnejšie pre 

svoju osobnosť.  

Vie na jednoduchom príklade 

odvodiť z dvoch súdov záver 

usudzovania. 

OSR, OZO 

Psychológia  

v každodennom živote 

- psychológia 

- úlohy psychológie 

- psychologické disciplíny 

Vie rozlišovať medzi základnými 

emóciami a chápe dôležitosť 

primeraného prežívania. 

Vie posúdiť svoje schopnosti pre 

niektorý typ činnosti.  

Vie využívať osvojené vedomosti 

zo psychológie vo svojom 

každodennom živote.  

OSR,OZO 

Projektová práca - 

plánovací kalendár 

- osobnosť 

- myslenie 

- schopnosti 

- tvorivosť 

Vie prezentovať svoju prácu 

písomne aj verbálne s použitím 

informačných a komunikačných 

technológii. 

 

 
b) Vonkajší život 

jednotlivca 
Časová dotácia 8 h 

  

Obsah Obsahový štandard Výkonový štandard   

Vytváranie sociálnych  

vzťahov jednotlivca  

v širšom prostredí 

- socializácia jednotlivca 

- trest 

- odmena 

- svedomie 

- sociálne vzťahy 

Uvedomuje si vytváranie sociálnych 

vzťahov vo všetkých skupinách, 

ktorých je členom.  

OSR,OZO 

Sociálne skupiny - sociálne skupiny 

- delenia sociálnych skupín 

- sociálna štruktúra 

- vodca 

- pozícia 

- status 

- rola 

Uplatňuje poznatky o socializácii 

pri svojom včleňovaní sa do 

sociálnych skupín.  

Pozná pozície a roly jednotlivcov v 

spoločenských skupinách. 

OSR,OZO 

Sociometria skupiny  

Sociálne vzťahy  

v triede  

- pozorovanie 

- rozhovor 

- dotazník 

- sociometrická metóda 

- sosiogram 

- sociálna klíma 

 

 

Pozná základné metódy merania 

sociálnych vzťahov  

v skupine.  

Rešpektuje každého člena skupiny 

bez ohľadu na jeho pozíciu v 

skupine.  

Vie odolávať tlaku niektorých 

členov skupiny.  

Podporuje včleňovanie sa 

jednotlivcov do sociálnej skupiny.  

Uvedomuje si súvislosť medzi 

vzťahmi v skupine  

a konaním členom sociálnej 

skupiny, ako aj skupiny ako celku.  

 

OSR 

Sociálne zručnosti - sociálna komunikácia 

                    - verbálna 

Ovláda a v každodennom živote 

používa základné komunikačné 

OSR 



 

 

                    - neverbálna 

- efektívna komunikácia 

zručnosti - komunikuje, 

spolupracuje a rieši konflikty.  

 

5. PRIEREZOVÉ TÉMY 

Na hodinách občianskej výchovy sa budú využívané tieto prierezové témy. 

                                   Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

                             Environmentálna výchova – ENV 

                             Mediálna výchova – MDV 

                             Multikultúrna výchova – MUV 

                             Ochrana života a zdravia – OZO 

                                   Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TBZ 

                                   Dopravná výchova -DOV   

                             Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - RLK 

                                   Finančná gramotnosť- FIG 

 

 

 

6. METÓDY A FORMY PRÁCE 

 

Názov tematického 

celku 
Metódy Formy práce 

I. Moja obec, región, 

vlasť, Európska únia 

1. Motivačné metódy:  

a) vstupné - motivačný rozhovor, 

     - problém ako motivácia, 

b) priebežné - motivačná výzva, 

         - aktualizácia obsahu učiva, 

         - pochvala, povzbudenie, kritika, 

Individuálna 

práca 

Skupinová 

práca 

Diskusia 

Beseda 



 

 

II. Vnútorný a 

vonkajší život 

jednotlivca 

         - metóda sebahodnotenia. 

2. Expozičné metódy: 

a) metódy priameho prenosu poznatkov - 

rozprávanie, 

                                                                     - 

vysvetľovanie, 

                                                                     - 

rozhovor,  

b) metódy sprostredkovaného prenosu 

poznatkov: 

                                                           - 

demonštrácia/predvádzanie, 

c) problémové metódy - problémové vyučovanie, 

                                       - projektové vyučovanie, 

d) metódy samostatnej práce:  

    - práca s knihou, 

    - samostatné štúdium s využitím techniky,  

3. Fixačné metódy: 

- ústne opakovanie učiva žiakom pri tabuli alebo 

na mieste 

- metóda otázok a odpovedí (učiteľ kladie otázky 

celej triede alebo vyvolanému žiakovi), 

- písomné opakovanie (test), 

- opakovanie formou rozhovoru, 

- opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, 

4. Diagnostické a klasifikačné metódy - ústne 

skúšanie,  

                                                                 - 

didaktické testy. 

 

 

7. Učebné zdroje 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálové 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 



 

 

 

 

Moja rodina 

Moja trieda, 

moja škola 

 

D. Ďurajková, A. 

Drozdíková: Občianska 

náuka pre 5. ročník ZŠ, 

SPN, 2009, Bratislava 

 

PC Obrazové a 

propagačné 

materiály, 

pracovné listy 

Časopisy, 

internet, 

encyklopédie 

Moja vlasť 

 
D. Ďurajková, A. 

Drozdíková: Občianska 

náuka pre 6. ročník ZŠ, 

SPN, 2009, Bratislava 

 

PC, 

interaktívna 

tabuľa 

Obrazové a 

propagačné 

materiály, 

pracovné listy 

Časopisy, 

internet, 

Encyklopédie 

 



 

 

 

8. HODNOTENIE PREDMETU 

 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

 priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových 

výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný 

charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na 

jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

 celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka 

a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho 

vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom 

hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade 

s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj 

usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie 

žiaka podľa školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa 

učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

 sústavné diagnostické pozorovanie žiaka, 

 sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

 rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, 

 analýza výsledkov rôznych činností žiaka, 

 konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka 

s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami. 

Žiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a 

písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Učiteľ oznámi žiakovi 

výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. 



 

 

Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných 

činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Druhy skúšok 

rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťažovaniu žiaka.  

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

 známka za ústnu odpoveď, 

 známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy, 

 posúdenie prejavov žiaka. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


