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Tematický výchovno-vzdelávací plán 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť  

Predmet: Občianska náuka 

Ročník: 7. 
Časová dotácia: 

Štátny vzdelávací program 1 h. /týždenne 

Disponibilné hodiny 0 h. /týždenne 

Školský vzdelávací 

program 

1 h. /týždenne 

Spolu za rok 33 h. /rok 

 

 

Prehľad tematických celkov: 

TC I.      Vnútorný život jednotlivca 

TC II.    Vonkajší život jednotlivca 

TC III Sociálne vzťahy v spoločnosti  

 

 

Zvýraznené časti v TVVP predstavujú učivo, ktoré utvrdzujeme v rámci disponibilných hodín 
 

Počet hodín sa v prípade potreby bude prispôsobovať potrebám žiakov (ich schopnostiam a možnostiam) 
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 M H Téma Ciele Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové témy 

a 

medzipredmetové 

vzťahy 

Poznámky 

  IX. 1. 
Úvodná vyučovacia 

hodina 

   
 

 

TC I. Vnútorný život jednotlivca 

 2. Ľudská psychika 

Žiak si uvedomuje  

význam základných 

prvkov psychiky pre 

svoju duševnú činnosť. 

Pocit, vnem – vnímanie – 

pozornosť, predstava 

Žiak pozná základné prvky 

psychiky, vie ich rozlíšiť.  

 
OZO 

 

 3. Pamäť, myslenie 
Osvojenie pojmu: 

pamäť, myslenie, 

pojem, súd, úsudok. 

Pamäť krátkodobá, 

dlhodobá 

Myslenie: pojem, súd, 

úsudok 

Žiak pozná a vie rozlíšiť 

krátkodobú a dlhodobú 

pamäť a chápe ich význam 

pre svoju duševnú činnosť. 

Vie uviesť jednoduchý 

príklad usudzovania 

a určiť pojmy, súdy 

a úsudok. Žiak si zároveň 

uvedomuje dôležitosť 

precvičovania pamäti 

a myslenia. 

 

 

X. 4. Ľudské city 
Porozumenie významu 

a ovládaniu  emócií 

v živote. 

City, emócie negatívne, 

pozitívne emócie 

Žiak vie rozlíšiť základné 

pozitívne a negatívne 

emócie. Žiak dokáže 

vyjadriť svoje pocity 

a primerane korigovať 

svoje emócie. 

OSR 

 

 
   5. Ľudská osobnosť 

Osvojenie si pojmov- 

osobnosť, inteligencia. 

Charakteristika 

vlastných vlastností. 

Osobnosť, inteligencia, 

typy osobnosti 

Žiak si uvedomuje  

neopakovateľnosť 

charakteristických znakov 

každej osobnosti. Pozná 

základné typy osobnosti 

podľa temperamentu. 

 

OSR 
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 6. Schopnosti osobnosti 

Osvojenie si pojmov 

súvisiacich 

s typológiou 

charakteru. 

Ďalšie typy osobnosti, črty 

osobnosti, individuálne 

schopnosti 

Žiak sa učí poznávať 

základné črty svojej 

osobnosti. Uvedomuje si 

svoje schopnosti na 

niektorý druh činnosti. 

 

 

XI. 7. 
Ako sa správne 

učiť? 

Osvojenie rôznych 

metód učenia sa. 

Proces učenia sa, 

krátkodobá a dlhodobá 

pamäť 

Žiak 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.. Vie na jednoduchom 

príklade odvodiť z dvoch 

súdov záver usudzovania. 

 

 

 8. 
Psychológia 

v dennom živote 

Využitie poznatkov 

v praktických 

cvičeniach. 

Psychológia – pojem 

Simulácia denných 

životných situácií a ich 

riešenie s využitím 

vedomostí zo psychológie 

Žiak si overuje  svoje 

schopnosti využívať 

vedomosti zo psychológie 

v dennom živote. 

MUV 

 

 
9. 

Opakovanie TC 

Vnútorný život 

jednotlivca 

Opakovanie TC 

Vnútorný život 

jednotlivca 
 

 
 

 

TC II. Vonkajší život jednotlivca 

XII. 10. 
Charakteristika 

sociálnych skupín 

Rozlíšenie typov a 

znakov sociálnych 

skupín. 

Sociálne (spoločenské) 

skupiny, typy sociálnych 

skupín, malé spoločenské 

skupiny, znaky sociálnych 

skupín 

 

Znaky sociálnych skupín 

vie žiak aplikovať na 

skupiny, ktorých je 

členom.  

 

 11. 
Sociálne vzťahy v 

skupinách 

Vnímanie významu 

vzťahov v sociálnych 

skupinách . 

Sociálne vzťahy, štruktúra 

skupiny, vodcovia skupiny  

Žiak si uvedomuje  

vytváranie sociálnych 

vzťahov v skupinách, 

ktorých je členom, 

OZO 
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uvedomuje si vplyv 

skupiny na jednotlivca. 

 

I. 12. 
Socializácia 

jednotlivca 

Zaradenie svojho 

podielu na vytváraní 

vzťahov v triede ako 

sociálnej skupine. 

Socializácia, jednotlivec – 

osobnosť 

Žiak uplatňuje poznatky 

o socializácii pri svojom 

včleňovaní sa do rôznych 

spoločenských skupín. 

MUV 

 

 
13. 

Pozície a roly 

jednotlivca v 

skupine 

Osvojenie si pojmu 

pozícia, rola. 

Pozícia, rola, šikanovanie Pozná pozície a roly 

členov skupín, do ktorých 

patrí. Vie odolať tlaku 

niektorých jednotlivcov 

skupiny. 

 

 

 
14. 

Záujmová činnosť - 

voľný čas 

Osvojenie si návrhov 

ako tráviť voľný čas. 

Zdravý životný štýl, voľný 

čas, záujmové krúžky 

Žiak navrhuje spôsoby ako 

správne tráviť voľný čas. OSR 
 

 15. 
Sociálna zručnosť- 

komunikácia 

Osvojenie si 

praktických zručností 

verbálnej a neverbálnej 

komunikácie. 

Komunikácia – verbálna 

neverbálna 

Ovláda a v každodennom 

živote používa základnú 

sociálnu zručnosť – 

komunikáciu. OSR  

II. 16. 
Sociálna zručnosť- 

riešenie konfliktov 

Rozlíšenie pojmov: 

konflikt, obrana, útok, 

kompromis 

Konflikt 

Obrana, útok 

kompromis 

Žiak sa učí riešiť konflikty 

kompromisom, správa sa 

tak, aby ich on sám 

nevyvolával. 

 

OSR 

 

 
17. 

Sociálna zručnosť- 

rešpektujeme 

odlišnosť 

Rozlíšenie pojmov 

národ, národná hrdosť, 

nacionalizmus. 

Osvojenie si 

základných prvkov 

demokratického 

správania sa. 

 

Národy, náboženstvá, rasy Uvedomuje si odlišnosť 

ľudí rôznej rasy, 

náboženstva, národa 

a rešpektuje ju.. 
MUV 

 

 18. 

Opakovanie 

Tematického bloku 

Vonkajší a vnútorný 

život jednotlivca 

Opakovanie 

Tematického bloku 

Vonkajší a vnútorný 

život jednotlivca 
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TC III. Sociálne vzťahy v spoločnosti 

III. 19. 

Spoločnosť, jej 

vznik, vývoj a 

charakteristika  
 

Osvojenie pojmov 

spoločnosť, človek, 

vývoj človeka , vývoj 

spoločnosti. 

Charakterizovať 

spoločnosť a komunitu.  

 

Spoločnosť, človek, 

komunita 

Žiak vie použiť informácie 

z dejepisu o vzniku a 

vývoji ľudskej spoločnosti 

a človeka. Pozná základné 

znaky ľudskej spoločnosti. 

Rozlišuje medzi vidieckou 

a mestskou komunitou.  

 

ENV 

 

 
20. 

Štruktúra 

spoločnosti a 

sociálne vzťahy v 

nej  

 

Rozlíšenie pojmov 

štruktúra spoločnosti, 

vzťahy v spoločnosti, 

typy štruktúr 

spoločnosti . 

 

Štruktúra spoločnosti, typy 

štruktúr 

Žiak vie rozčleniť ľudskú 

spoločnosť na jednotlivé 

typy štruktúr. Vníma seba 

ako súčasť jednotlivých 

štruktúr spoločnosti.  

 

OSR 

 

 
21. 

Veľké spoločenské 

skupiny  

 

Rozlíšenie veľkých a 

malých spoločenských 

skupín, a ich význam 

pre život jednotlivca. 

Veľké spoločenské 

skupiny ,spoločenské 

vrstvy, triedy : kasty, stavy  

 

Žiak pozná základné 

rozvrstvenie ľudskej 

spoločnosti. Vie rozlíšiť 

veľké spoločenské skupiny 

od malých. Vie vysvetliť 

význam príslušnosti k 

sociálnej skupine pre život 

jednotlivca.  

 

OSR 

 

 22. 

Sociálne zmeny v 

spoločnosti a ich 

príčiny  

 

Vnímanie sociálnych 

zmien a ich príčin. 

Sociálne zmeny,  príčiny 

sociálnych zmien  

 

Žiak dokáže vysvetliť 

nutnosť sociálnych zmien. 

Pozná hlavné príčiny 

sociálnych zmien.  

 

OSR 

 

VI. 23. 
Prirodzený pohyb 

obyvateľstva  

 

Vnímanie dôsledkov 

migrácie a možnosti 

zmeny postavenia 

jednotlivca v 

spoločnosti. Vníma 

potrebu tolerancie. 

Prirodzený pohyb 

(migrácia) obyvateľstva,  

 príčiny, dôsledky 

migrácie,  

 pohyb v rámci 

spoločenského 

Žiak pozná súvislosti 

medzi sociálnymi 

zmenami a migráciou 

obyvateľstva. Vie 

vysvetliť príčiny a 

dôsledky migrácie pozná 

ENV 
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rozvrstvenia  

 

možnosti zmeny 

postavenia jednotlivca v 

spoločnosti.  

 

 24. 

Štruktúra 

obyvateľstva –  

rasy, národy  

 

Osvojenie si pojmov 

národ, rasa, etnikum. 

Vnímanie rozmanitosti 

a zároveň potreby 

tolerancie a pochopenia 

rozdielov. 

Štruktúra obyvateľstva:  

 Rasy, národy, národnosti, 

etnické skupiny  

 

Žiak sa vie orientovať v 

národnom a etnickom 

zložení obyvateľstva. 

Vie vymenovať rasy a ich 

znaky. Je tolerantný voči 

rasám, národom a 

národnostiam. Posilňuje 

svoju národnú identitu.  

 

MUV 

 

 
25. 

Štruktúra 

obyvateľstva – 

náboženstvá  

 

Rozlíšenie medzi 

pojmami cirkevná 

organizácia a sekta. 

Chápanie  úlohy 

náboženstva v 

spoločnosti.   

Náboženstvá na Zemi, 

funkcia náboženstiev v 

spoločnosti , náboženské 

organizácie  

 

Žiak pozná hlavné 

náboženstvá. Chápe úlohy 

náboženstva v modernej 

spoločnosti. Vie odlíšiť 

sekty od cirkevných 

organizácií. Je tolerantný 

voči náboženstvám iných 

ľudí. 

MUV 

 

 
26. 

Kultúra, 

multikultúrnosť  

 

Pochopenie potreby 

kultúry v spoločnosti a 

jej rozmanitosť. 

Osvojenie si 

kultúrnych hodnôt.  

Kultúra, multikultúra, 

rozmanitosť kultúr v SR 

Žiak chápe kultúru ako 

výsledok činnosti ľudskej 

spoločnosti. Chápe 

hodnoty jednotlivých 

kultúr a toleruje kultúrnu 

rozmanitosť. Vie prejaviť 

hrdosť na svoje kultúrne 

hodnoty.  

 

MUV 

 

V. 27. 
Prejavy netolerancie 

a sociálne problémy 

Vnímanie nesprávnosti 

netolerantného 

konania, poznanie 

takých prejavov,  

poznať možnosti ako 

mu predchádzať. 

Extrémizmus, šikanovanie, 

vandalizmus 

Žiak sa oboznámi s 

rôznymi prejavmi 

nepochopenia iných kultúr 

a skupín. Chápe 

nesprávnosť takéhoto 

konania a vie ako sú 

sankcie a dôsledky. 
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28. 

Sociálne a politické 

napätie v spoločnosti 

– vojny, 

terorizmus...  

 

Oboznámiť sa s 

príčinami konfliktov 

medzi spoločenskými 

skupinami a ich 

významom pre 

spoločnosť. 

Napätia, konflikty medzi 

spoločenskými skupinami  

- sociálne hnutia  

- miestne vojny  

- terorizmus  

 

Žiak pozná príčiny 

konfliktov medzi 

spoločenskými skupinami. 

Vie vysvetliť význam 

sociálnych hnutí pre 

jednotlivca a spoločnosť. 

Pozná príčiny a dôsledky 

vojen a terorizmu. 

 

 

 
29. 

Charitatívna 

činnosť 

Oboznámiť s pojmami 

charita, nadácia, 

občianske združenie a 

ich funkciou. 

Charitatívne organizácie, 

neziskové organizácie, 

nadácie, občianske 

združenia  

Žiak pozná možnosti ako 

môžu pomáhať ľudia 

ľuďom. Vie o možnostiach 

pomoci pre zdravotne 

postihnutých. 

OSR 

 

VI. 30. 
Participácia v 

širšom sociálnom 

prostredí 

Oboznámiť sa s 

možnosťami 

spolupráce a pomoci 

iným ľuďom. 

Dobrovoľníctvo, zdravotne 

postihnutí ľudia v SR 

Žiak vie pomenovať 

organizácie vo svojom 

okolí a ich význam pre 

spoločnosť. 

 

 

 31. 
Opakovanie TC 

Sociálne vzťahy v 

spoločnosti 

Opakovanie TC  
 

 

 

 

 
32. Projekty Opakovanie Pojmy z tematického celku 

Verbalizovanie projektu, 

prezentácia vlastných 

schopností a vedomostí 
 

 

 
33. Záverečná hodina  

 

 

 
 


