
TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN UČITEĽA 
OBČIANSKA NÁUKA pre 6. ročník ZŠ 

 
Stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie – ISCED 2 

 
Názov predmetu: Občianska náuka 

 
Časový rozsah výučby:   1 hodín týždenne, spolu 33 hodín  

  

ŠVP: 1hodina 

 

 

Vypracované podľa iŠVP  

Ročník: šiesty  
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1. 

 

Úvod do občianskej  

náuky 

Oboznámiť žiakov s obsahom 

predmetu, organizačné 

pokyny, ciele. 

Vzbudiť záujem o nový 

predmet. 
  

1. MOJA 

RODINA 

Poslanie a funkcia rodiny Pojem rodina ako 

spoločenská skupina. 

Základné funkcie rodiny 

( výchovná, citová, 

ekonomická, spoločenská, 

biologická, a regeneračná). 

Chápať význam rodiny 

pre človeka  

a spoločnosť. OSR 

ENV 
 

1.  Vzťahy v rodine, roly 

členov rodiny 

 

 

 

Človek vo sfére peňazí 

Princípy, na ktorých fungujú 

vzťahy v rodine. 

 

 

 

Rodina a úloha jednotlivých 

jej členov pri zabezpečovaní 

finančnej istoty. 

Vedieť rozlíšiť pozitíva 

a negatíva v rodinných 

vzťahoch, chápať zmysel 

pozícií jednotlivých 

členov rodiny. 

Vedieť uviesť príklady 

činnosti jednotlivcov 

a rodín v ekonomickej 

oblasti. 

OSR  

o
k

tó
b

er
 

1.  Normy a pravidlá Pravidlá platné v rodine. 

Práva a povinnosti rodičov 

a detí. 

Chápať význam pravidiel 

v rodine, chápať spätosť 

práva a povinnosti, 

vedieť ochraňovať svoje 

práva a plniť si svoje 

povinnosti. 

OSR  

1.  História mojej rodiny, 

zvyky a tradície 

Rodinná genéza dvoch 

generácií dozadu, rodokmeň, 

zvyky a tradície rodiny 

( Vianoce, Veľká noc...) 

Získať úctu a hrdosť na 

svoju rodinu, tradície 

a zvyky, pochopiť spätosť 

prítomnosti s minulosťou,  

Vedieť rozlíšiť, v čom sú 

si rodiny podobné 

a v čom sú originálne. 

MUV 

OSR 
 

1.  Komunikácia v rodine Verbálna komunikácia, 

neverbálna komunikácia, 

jednosmerná komunikácia, 

základné komunikačné 

techniky. 

Chápať dôležitosť 

komunikácie medzi 

členmi rodiny pre ich 

harmonický život. 

Vedieť uplatňovať 

MDV 

OSR 

VMR 
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komunikačné techniky. 

Vedieť obhajovať svoj 

názor a rešpektovať názor 

ostatných, prejavovať 

úctu k názoru rodičov. 

  

n
o

v
em

b
er

 

1. 

 

Krízy v rodine Dôvody, ktoré vedú ku 

krízam v rodine: rozvod 

rodičov, choroba v rodine, 

neúplná rodina, fázy 

prežívania krízy. 

Vedieť identifikovať 

príčiny rodinných kríz. 

Chápať potrebu preberať 

rolu neprítomného člena 

rodiny. Vedieť prejaviť 

cit spolupatričnosti. 

OSR 

VMR 
 

1. 

 

Problémy rodinného života 

a ich riešenie 

Typológia záťažových 

situácií, problémy rodinného 

života, spôsoby ich riešenia. 

Vedieť pomenovať 

záťažové situácie 

a vedieť vygenerovať 

základné problémy 

rodinného života. Vedieť 

vyjednávať, zdôvodňovať 

svoje riešenia, aktívne 

počúvať, robiť 

kompromisy, prijímať 

rozhodnutia. 

OSR 

VMR 
 

1. 

 

Zdravý spôsob života Životné štýly, stres, relaxačné 

techniky, zdravý životný štýl, 

zdravá životospráva, pravidlá 

duševnej hygieny. 

Vedieť porovnať 

jednotlivé životné štýly. 

Vedieť identifikovať stres 

a naučiť sa techniky na 

jeho odbúravanie. Vedieť 

uplatniť základy zdravej 

výživy. Vedieť odolávať 

módnym trendom 

v životospráve. Vedieť 

uplatňovať pravidlá 

duševnej hygieny vo 

svojom rodinnom živote. 

 

VMR 

ENV 

MDV 
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1.  Hodnoty a voľný čas 

v mojej rodine 

Hodnoty v rodine, voľný čas 

v rodine, spôsoby trávenia 

voľného času v rodinách 

Vedieť rozoznať 

dôležitosť hodnôt pre 

rodinu a život. Naučiť sa 

prispôsobiť ostatným 

členom rodiny. Vedieť si 

formovať pocit 

spolupatričnosti. 

MUV 

OSR 
 

1.  Generačné problémy v 

rodine 

Hodnoty v rodine, voľný čas 

v rodine, spôsoby trávenia 

voľného času v rodinách. 

Vedieť rozoznať 

dôležitosť hodnôt pre 

rodinu a život. Naučiť sa 

prispôsobiť sa ostatným 

členom rodiny. Vedieť si 

formovať pocit 

spolupatričnosti. 

MUV 

OSR 
 

1.  Dokumenty a zákon 

 o rodine 

Dohovor o právach dieťaťa, 

zákon o rodine. 

Vedieť pracovať 

s dokumentom 

a zákonom. Poznať svoje 

práva a povinnosti zo 

zákona. Vedieť sa osobne 

angažovať proti 

porušovaniu práv detí. 

OSR  

ja
n

u
á

r 

1.  Zdravý životný štýl v mojej 

rodine- tvorba 

a prezentácia projektu 

Tvorba a prezentácia 

vlastného projektu na zadanú 

tému. 

Vedieť samostatne 

vytvoriť projekt na 

zadanú tému . Vedieť 

projekt prezentovať pred 

spolužiakmi. 

OSR 

 
 

1. MOJA 

ŠKOLA 

Trieda ako sociálna 

skupina 

Princípy fungovania 

triedneho kolektívu, 

postavenie jednotlivcov 

v skupine a ich vzťahy, 

sociálne roly, socializácia. 

Vedieť  vysvetliť príčiny 

pozícií seba 

a spolužiakov 

v kolektíve. Vedieť 

vymenovať základné roly 

žiakov v triede a zaradiť 

žiakov do nich. Vedieť 

vysvetliť, čo je 

socializácia a prečo  je 

pre jednotlivca dôležitá. 

Vedieť objasniť podstatu 

problémov vo vzťahu. 

ENV  
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1.  Individualizmus- osobnosti 

v našej triede 

Osobnosť: pozitíva, negatíva, 

vodca, vodcovský typ, 

súperenie, súťaživosť 

Vedieť rozlíšiť negatívne 

a pozitívne osobnosti 

triedy. Vedieť odhaliť 

manipuláciu zo strany 

spolužiaka a odolať jej. 

Vedieť uviesť príklady 

súťaživosti v pozitívnom 

aj negatívnom zmysle. 

ENV  

fe
b

ru
á
r 

1.  Kolektivizmus- spolupráca 

v našej triede 

Pravidlá spolupráce, 

kompromis, riešenie 

konfliktov. 

Poznať a vedieť sa riadiť 

pravidlami spolupráce pri 

činnostiach kolektívu. 

Vedieť robiť 

kompromisy. Poznať 

základné spôsoby riešenia 

konfliktov a uplatňovať 

ich v živote triedy. 

OSR  

1.  Sebahodnotenie 

a hodnotenie žiakov triedy 

Rovnosť, rovnakosť 

predsudok, sebapoznanie, 

sebahodnotenie, poznanie 

a hodnotenie iných. 

Vedieť rozlíšiť pojmy 

rovnosť a rovnakosť. 

Chápať pojem predsudok. 

Vedieť na príkladoch 

uviesť, čo môžu 

predsudky urobiť. Poznať 

svoje negatíva a pozitíva, 

vedieť určiť pozitíva 

a negatíva spolužiakov 

bez urážky.  

MUV  

1.  Komunikácia v triede Vzájomné pôsobenie členov 

kolektívu, družní spolužiaci, 

žiaci s problémami pri 

nadväzovaní sociálnych 

vzťahov. 

Rozoznávať odlišnosti 

jednotlivcov v procese 

vytvárania sociálnych 

vzťahov, byť ochotný 

pomôcť spolužiakom 

s problémami pri 

nadväzovaní kontaktov, 

pri socializácii. 

OSR  
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1. 

 

Práva a povinnosti žiakov 

v triede- triedna 

samospráva 

Dokument: Práva 

a povinnosti žiakov 

v konkrétnej triede, 

vytvorenie a činnosť triednej 

samosprávy. 

Zúčastniť sa na tvorbe 

práv a povinností žiakov 

triedy. Vedieť využiť 

možnosť ovplyvniť život 

vo svojej triede. Rozvíjať 

zodpovednosť za seba 

a iných. 

OSR 

OZO 

 

 

1. 

 

Práva a povinnosti žiakov 

v škole- školská 

samospráva 

Dokument: Práva 

a povinnosti žiakov na ZŠ, 

vytvorenie a činnosť 

žiackeho parlamentu. 

Poznať svoje práva 

a povinnosti v škole. 

Vedieť, kto žiaka 

zastupuje v školskom 

parlamente a ako 

obhajuje jeho práva. 

OSR 

OZO 

 

 

1. 

 

Mimovyučovacie 

a mimoškolská činnosť 

Mimovyučovacie aktivity 

v škole, záujmové útvary 

v škole, aktívne využívanie 

voľného času ( mimoškolská 

činnosť) 

Zapájať sa do 

mimoškolských aktivít, 

poznať, ktoré záujmové 

útvary pracujú v škole 

a začleniť sa do 

niektorého z nich. Vedieť 

uviesť možnosti 

mimoškolského 

využívania voľného času. 

OSR 

OZO 

ENV 

 

1. 

 

Naša škola História, úspechy žiakov, 

bývalí pedagógovia, 

osobnosti školy, symbolika 

školy ( logo, hymna) 

Vedieť uviesť úspechy 

osobností pedagógov 

a históriu svojej školy, 

poznať jej symboliku, 

rozvíjať pocit hrdosti, 

spolupatričnosti, 

posilňovať snahu 

reprezentovať školu. 

OSR  

a
p

rí
l 

1. MOJA OBEC, 

MOJ 

REGIÓN, 

MOJA VLASŤ 

História a súčasnosť mojej 

obce 

Obec Poznať históriu 

a súčasnosť obce. 
MUV  
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1. 

 

Kronika a erb mojej obce Kronika, erb, vlajka Vedieť vysvetliť význam 

symbolov obce, vedieť 

posúdiť význam obecnej 

kroniky. 

MUV 

OSR 
 

1. 

 

Významné osobnosti našej 

obce 

Osobnosti obce. Poznať osobnosti obce. 

Uvedomiť si význam 

pozitívnych vzorov pre 

svoj život. 

MUV 

OSR 
 

1. 

 

Historické pamiatky, krásy 

prírody v obci 

Historické a kultúrne 

pamiatky, príroda a jej 

ochrana. 

Budovať pocit hrdosti na 

svoju obec poznaním 

prírody. 
MUV 

OSR 
 

m
á

j 

1. 

 

Obecná samospráva Obecná samospráva Vedieť , kto je starostom 

obce a čo je jeho úlohou. 
MUV  

1. 

 

Verejný, kultúrny 

a spoločenský život v našej 

obci 

Starosta, obecné 

zastupiteľstvo, poslanci, 

obecný úrad, tradície a zvyky 

obce, kultúrne a spoločenské 

podujatia v obci. 

Zaujímať sa o spôsob 

volieb poslancov, aktívne 

sa so svojou rodinou 

zapájať do organizovania 

akcií v obci 

a zúčastňovať sa na nich. 

MUV 

OSR 
 

1. 

 

Môj región Región Poznať históriu 

a súčasnosť svojho 

regiónu. MUV  

1. 

 

Moja vlasť- SR, štátne 

symboly 

Vlasť, národ, národnosť, štát Budovať hrdosť na svoju 

vlasť poznaním 

minulosti, prítomnosti, 

osobností, pamiatok 

a prírody. 

 

MUV 
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1. 

 

Európska únia Integrácia Európy, členské 

štáty, jednotná európska 

mena 

Uvedomovať si význam 

európskej integrácie pre 

život občanov SR 

a vedieť to využiť 

v praktickom živote. 

MDV 

OSR 
 

1. 

 

Prepojenie národnej 

identity s európskou 

Národné špecifiká Slovákov, 

európska identita. 

Vedieť používať základné 

informácie o EÚ , 

uvedomovať si nutnosť 

zachovania svojej 

národnej identity 

s prepojením na európsku 

, podporovať šírenie 

znášanlivosti a tolerancie 

medzi národmi EÚ. 

OSR 

 
 

1. 

 

Celoročné opakovanie 

učiva, test, analýza testu, 

hodnotenie celoročnej 

práce triedy 

Opakovanie , zhrnutie učiva  

  

 

Prierezové témy a ich skratky – iŠkVP – 2. Stupeň:  

1. Osobnostný a sociálny rozvoj OSR  

2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR  

3. Environmentálna výchova ENV  

4. Mediálna výchova MDV  

5. Multikultúrna výchova MUV 

6. Ochrana života a zdravia OZO  

 

- vypadla TBZ, DOV, RLK, pribudla VMR 


