
Občianska náuka 
Charakteristika predmetu  

Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a  Európskej 

únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje 

práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej 

angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti. 

 

Ciele učebného predmetu 

 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k: 

-  podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  

-  utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,  

-  realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,  

-  akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

-  aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a 

tolerancie,  

-  vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,  

-  rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,  

-  získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti, 

-  uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov,  

-  k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 

-  vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru,  

-  rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, 

správanie sa a dôsledky konania. 

 

 

 

 



Obsah 

Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, psychológie, politológie, práva a ekonómie, 

ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi 

jednotlivcov a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Kompetencie 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, aktívne podporovať udržateľnosť kvality životného 

prostredia. 

Kompetencie riešiť problémy 

-  pri riešení problémov uplatňovať vhodné metódy založené na tvorivom myslení 

-  otvorenosť pri riešení problémov, formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich názorov 

-  pri jednotlivých riešeniach spoznávať klady a zápory a uvedomovať si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika. 

-  vytvárať predpoklady na konštruktívne riešenie konfliktov.  

Prierezové témy 

Pri realizácií tematických okruhov podľa vybranej témy budeme uplatňovať tieto prierezové témy: 

Multikultúrna výchova 

a)  rozvoj schopnosti rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí 

b)  rozvíjať poznanie rozličných kultúr a akceptovať  kultúrne rozmanitosti 

 



Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

a) prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. 

 

Finančná gramotnosť 

                    a) rozvíjať u žiakov schopnosť fungovania jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti                    

                    b) pochopiť otázky bohatstva a chudoby    

                    c) viesť žiakov k hodnotovej orientácii k peniazom 

                    d) vytvárať modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov 

                    e) viesť k vytváraniu osobných a rodinných modelov zabezpečenia životných potrieb 

Environmentálna výchova 

a) pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti 

b) posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu 

c) vnímať život ako najvyššiu hodnotu 

d) rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

a) rozvoj sebadôvery 

b) pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

c) rozvoj tvorivosti 

d) rozvoj logického myslenia 

Mediálna výchova 

               a) uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi 

                     b) zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty 

                     c) vytvoriť si vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií 

                     d) kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a prof. rast               



 

Medzipredmetové vzťahy 

Medzipredmetové vzťahy pri vyučovaní občianskej náuky budeme rozvíjať: 

 

1. prostredníctvom tém, ktoré sú spracované v rámci rôznych predmetov  DEJ, KNB, BIO, VYV, HUV, MAT, GEG. 

2. prostredníctvom IKT, ktoré sú aplikovateľné v rámci predmetu občianska náuka, e- maily, využívanie prezentácií – PowerPoint 

3. vyhľadávaním na internete počas práce v krúžkoch. 

 Výstupy 

Našim cieľom je pripraviť žiakov na získanie požadovaných výstupov. 

1. Budeme klásť dôraz na vytvorenie dobrých vzťahov v triede, na rozvíjanie sebapoznania  žiaka a jeho sebahodnotenia. Našou snahou je 

priviesť žiakov k tomu, aby získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky. 

2. Pedagogické stratégie budeme orientovať na  riešenie problémových úloh a tvorbu projektov.  Žiaci sa budú učiť pracovať so zdrojmi – 

s odbornou literatúrou, časopismi, budú získavať údaje z internetu. 

Metódy a formy práce  

 

  Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa. Hlavným kritériom ich výberu bude miera efektivity plnenia 

vyučovacieho cieľa. Našou snahou bude vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Pri výbere metód 

budeme dbať na to, aby boli veku primerané a aby podporovali motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. 

 

Zoznam metód a foriem práce  

1. Expozičné metódy – vysvetľovanie, rozprávanie, beseda 

2. Názorno-demonštračné metódy – pozorovanie, predvádzanie 

3. Problémové metódy – heuristická metóda (vymedzenie a rozbor problému) 

4. Aktivizujúce metódy – diskusia, situačná metóda, inscenačná metóda, 



5. Práca s knihou a textom – čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, vyhľadávanie, triedenie, 

využívanie podstatných informácií, samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie 

6. Motivačné metódy – motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačná demonštrácia 

7. Fixačné metódy – metódy opakovania a precvičovania (ústne, písomné),zadanie domácej úlohy 

8. Praktické aktivity – samostatná činnosť na základe inštruktáže 

9. Tímová práca 

    10.   Metódy sebahodnotenia 

 

   Z organizačných foriem budeme uplatňovať vyučovaciu hodinu (základného, motivačného, expozičného, fixačného a aplikačného typu. 

   Podľa podmienok školy a regionálnych možností budeme voliť terénne pozorovanie, praktické aktivity a exkurzie. 

Učebné zdroje 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

DROZDÍKOVÁ, A. -  ĎURAJKOVÁ, D.: Občianska náuka pre 6. ročník základných škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 

2018. 

DROZDÍKOVÁ, A. – ĎURAJKOVÁ, D: Občianska náuka pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 2017.  

ĎURAJKOVÁ, D. - DROZDÍKOVÁ, A.: Občianska náuka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 2012. 

KOPECKÁ, H.- MUCHOVÁ, E.: Občianska náuka pre 9.ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012.  

Prezentácie v Powerpointe (vytvorené vyučujúcim alebo získané z webových stránok www.modernyucitel.net, www.zborovna.sk  

Hodnotenie predmetu 

   Pri hodnotení vedomostí z dejepisu u žiakov 8. ročníka budeme postupovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov základných škôl č.22/2011, ktorý vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  Pri hodnotení budeme uplatňovať metódy 

http://www.zborovna.sk/


hodnotenia – ústne skúšanie, písomné skúšanie, projekty.                                                                                                                                                                            

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie. Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom, 

príp. zákonným zástupcom žiaka spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku. Okrem zapisovania stupňov na hodnotenie prospechu 

do klasickej žiackej knižky sú rodičia informovaní aj prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, t. j. každý rodič alebo zákonný zástupca 

žiaka má prístupový kód na internet, kde si môže stupne hodnotenia prospechu žiaka pozrieť. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomné testy, 

previerky a projekty. Hodnotiť sa bude stupňami 1, 2, 3, 4, 5 . 

 

Klasifikačná stupnica: 

Klasifikačný stupeň: 

- výborný   100% - 90 % 

- chválitebný  89% - 75% 

- dobrý   74% - 50% 

- dostatočný  49% - 25% 

- nedostatočný  24% - 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ročník  (1hodina týždenne, 33 hodín ročne)  

 
 

Obsahový štandard,  výkonový štandard,  medzipredmetové vzťahy,  prierezové témy  

 
V predmete občianska náuka  v 6. ročníku budeme  realizovať  3 tematické celky:  

 

1.  Moja rodina  ( 12 hodín) 

2.  Moja trieda, moja škola  (8 hodín)  

3.  Moja vlasť (13 hodín)    

       

 

Tematický celok: Moja rodina (12 hodín) 
 

Obsahový štandard:  Funkcie rodiny. 
Výkonový štandard: Žiak chápe význam rodiny pre človeka a spoločnosť. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Princípy, na ktorých fungujú vzťahy v rodine . 

Výkonový štandard: Žiak vie rozlíšiť pozitíva a negatíva v rodinných vzťahoch. Chápe zmysel pozícií jednotlivých členov pre fungovanie    

 rodiny.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, KNB. 

Prierezové témy:  multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.  

 

Obsahový štandard:  Pravidlá platné v rodine.  Práva a povinnosti rodičov a detí. 

Výkonový štandard:  Žiak chápe význam pravidiel v rodine, chápe spätosť práva a povinností. 

Vie ochraňovať svoje práva a plní si svoje povinnosti. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy:  multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.  

 



Obsahový štandard: :  Rodinná genéza dvoch generácií dozadu. Rodostrom. Zvyky a tradície rodiny. 

Výkonový štandard: Žiak získa úctu a hrdosť na svoju rodinu, tradície a zvyky. Pochopí spätosť prítomnosti s minulosťou. Vie rozlíšiť v čom 

sú si rodiny podobné a v čom sú originálne. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, KNK,  IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard:  Verbálna a neverbálna komunikácia. Jednosmerná komunikácia. Základné komunikačné techniky. 

Výkonový štandard: Žiak  chápe dôležitosť komunikácie medzi členmi rodiny pre ich harmonický život. Začne uplatňovať komunikačné 

techniky. Vie obhajovať, zdôvodňovať svoj názor a rešpektovať názor ostatných. Prejavuje úctu k názorom rodičov.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, KNB. 

Prierezové témy:  multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard:  Dôvody, ktoré vedú ku krízam v rodine: rozvod rodičov, choroba v rodine. Neúplná rodina. 

Výkonový štandard: Žiak identifikuje príčiny rodinných kríz. Chápe potrebu preberať rolu neprítomného člena rodiny.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, KNB, GEG. 

Prierezové témy:  multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Typológia záťažových situácií. Problémy rodinného života. Spôsoby riešenia. 

Výkonový štandard: Žiak vie pomenovať záťažové situácie a vygenerovať základné  problémy rodinného života. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, KNB,  IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Životné štýly. Stres. Relaxačné techniky. Zdravý životný štýl: zdravá životospráva, pravidlá duševnej  hygieny. 

Výkonový štandard: Žiak  porovnáva jednotlivé životné štýly. Vie identifikovať stres a naučí sa techniky na jeho odbúranie. Uplatní základy 

zdravej výživy. 

Medzipredmetové vzťahy:  DEJ, SJL, VYV,  KNB, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova. 

 

Obsahový štandard: Spôsoby trávenia voľného času. Spoločné voľnočasové aktivity. Individuálne voľnočasové aktivity (turistika, šport, 

kultúra,    starostlivosť o domáce zvieratá...) 



Výkonový štandard: Žiak vie rozlíšiť vhodné a nevhodné spôsoby trávenia voľného času. Vysvetlí, prečo je pre rozvoj jeho osobnosti dôležité 

spoločné trávenie voľného času. 

Medzipredmetové vzťahy:  DEJ, SJL, VYV, KNB, GEG, IKT, HUV. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Naši príbuzní, priatelia, susedia. 

Výkonový štandard: Žiak vie vymenovať členov svojej širšej rodiny.  Na príkladoch uvedie ako fungujú vzťahy v širšej rodine. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, TSV. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj,  výchova k manželstvu a rodičovstvu, finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Viacgeneračné rodiny. Problémy spolunažívania vo viacgeneračných rodinách. 
Výkonový štandard:  Vie  vysvetliť pojem viacgeneračnej rodiny. Zdôvodni potrebu vzájomnej starostlivosti rodičov, detí,  starých rodičov. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEO, HUV. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Dohovor o právach dieťaťa. Zákon o rodine. 

Výkonový štandard: Žiak vie pracovať s dokumentom a zákonom. Pozná svoje práva a povinnosti zo zákona. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, KNB. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 

 

 

Tematický celok: Moja trieda, moja škola (8 hodín) 
 

Obsahový štandard: Princípy fungovania triedneho kolektívu.  Postavenie jednotlivcov v skupine a ich vzťahy. Sociálne roly, 

socializácia. 

Výkonový štandard: Vie vysvetliť, čo je socializácia a prečo je pre jednotlivca dôležitá. Objasní podstatu problémov vo vzťahu. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť. 



 

Obsahový štandard: Kolektivizmus – spolupráca v našej triede. 

Výkonový štandard: Žiak pozná a riadi sa pravidlami spolupráce pri činnostiach triedneho  kolektívu. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, KNB, HUV. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Sebahodnotenie a hodnotenie žiakov triedy.   

Výkonový štandard: Žiak vie rozlíšiť pojmy rovnosť a rovnakosť. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, HUV. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Obsahový štandard: Komunikácia v triede. 

Výkonový štandard: Žiak  rozozná odlišnosti jednotlivcov v procese vytvárania sociálnych  vzťahov. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Obsahový štandard: Práva a povinnosti žiakov v triede – triedna samospráva. 

Výkonový štandard: Žiak  sa zúčastní na tvorbe práv a povinností žiakov triedy. 

 Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard:  Práva a povinnosti žiakov v škole – školská samospráva. 

Výkonový štandard: Žiak pozná svoje práva a povinnosti v škole. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, KNB. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova. 

 

Obsahový štandard: Mimovyučovacie aktivity v škole . 

Výkonový štandard: Uvedie možnosti mimoškolského využívania voľného času. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, KNB. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj. 



 

Obsahový štandard: Naša škola. 

Výkonový štandard: Žiak  vie uviesť úspechy osobností pedagógov a históriu svojej školy. Pozná jej symboliku. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti.  

 

Tematický celok: Moja vlasť (13  hodín) 
 

Obsahový štandard: História a súčasnosť mesta Kežmarok. 

Výkonový štandard: Žiak má poznať históriu a súčasnosť mesta, v ktorom žije. Vypracuje projekt. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, KNK,  IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Kronika a erb mojej obce. 

Výkonový štandard: Žiak 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. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, KNB. 

Prierezové témy:  multikultúrna výchova.   

 

 

Obsahový štandard: Na čo som hrdý v mojej obci. Projekt: Moje mesto Kežmarok. 

Výkonový štandard: Žiak si uvedomuje  význam pozitívnych vzorov z minulosti a súčasnosti pre svoj život. Pozná významné osobnosti svojej 

obce. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, KNB,  IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Pamiatky a príroda v mojej obci.  

Výkonový štandard: Žiak si buduje  pocit hrdosti na svoju obec poznaním jej prírody a pamiatok. 

Medzipredmetové vzťahy:  DEJ, SJL, VYV,  KNB, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova. 

 



Obsahový štandard: Obecná samospráva. 

Výkonový štandard:  Žiak má poznať  základné úlohy obecnej samosprávy. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Verejný život v našej obci. 

Výkonový štandard: Žiak má  vedieť, kto je starostom (primátorom) obce. Zaujíma sa o spôsob volieb poslancov do obecného zastupiteľstva. 

Zúčastní sa (s rodičmi alebo učiteľmi) na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Aktívne sa s členmi svojej rodiny zapája do organizovania akcií v 

obci a zúčastňuje sa ich. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, TSV. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj,  výchova k manželstvu a rodičovstvu, finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Spoločenský život v našej obci. 
Výkonový štandard: Žiak sa aktívne zapája do spoločenského a cirkevného života v meste. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, KNB. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Obsahový štandard: Môj región. 

Výkonový štandard: Žiak pozná históriu a súčasnosť regiónu v ktorom žije. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Moja vlasť. 

Výkonový štandard: Žiak vie prejaviť príslušnú hrdosť na svoju vlasť, región domov. Pozná históriu SR, prítomnosť, jej pamiatky i prírodu. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť. 

 

 

 

 



Obsahový štandard: Slovenská republika. 

Výkonový štandard: Žiak charakterizuje SR ako svoju vlasť, pozná základné údaje o SR. Uvedomuje si nutnosť zachovania slovenskej národnej 

identity s prepojením na európsku identitu. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, KNB, HUV. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Proces formovania občianskej spoločnosti. 

Výkonový štandard: Žiak si uvedomuje proces formovania občianskej spoločnosti v dejinách ľudskej spoločnosti. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard:  Štátne symboly. 

Výkonový štandard: Žiak pozná štátne symboly, ich využitie, hymnu, vie im vzdať úctu.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, HUV. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Obsahový štandard: Európska únia. 

Výkonový štandard: Žiak má poznať základné údaje o vzniku EÚ, o vstupe SR do EÚ. Má vedieť vyhľadávať a v praktickom živote používať 

základné informácie o EÚ.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Obsahový štandard: Opakovanie tematického celku. Beseda o mojej vlasti regióne, meste. 

Výkonový štandard: Preukázať svoje znalosti. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, KNB. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova. 

 

 

 



7. ročník  ( 1hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

Obsahový štandard,  výkonový štandard,  medzipredmetové vzťahy,  prierezové témy  

V predmete občianska náuka  v 7. ročníku budeme  realizovať 2 tematické celky:  

1. Postavenie jednotlivca v spoločnosti  (17)    

2. Sociálne vzťahy v spoločnosti (16 hodín)   

  

 

Tematický celok: Postavenie jednotlivca v spoločnosti (17 hodín) 

 
 

Obsahový štandard: Osobnosť.  

Výkonový štandard: Žiak si uvedomuje neopakovateľnosť charakteristických znakov osobnosti.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Proces učenia sa. 

Výkonový štandard: Vedieť  rozlíšiť dva druhy pamäte (krátkodobú, dlhodobú) a chápať ich význam pre svoje vzdelávanie. 

Uvedomovať si súvislosť medzi pamäťou a myslením v procese učenia. 

Medzipredmetové vzťahy: BIO, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

Obsahový štandard: Psychológia v každodennom živote.  

Výkonový štandard: Žiak pozná základné typy osobnosti podľa temperamentu a vie zaradiť seba samého. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Obsahový štandard: Vonkajší život jednotlivca. 

Výkonový štandard: Žiak vie rozlišovať medzi základnými emóciami a chápe dôležitosť primeraného prežívania emócii. 

Medzipredmetové vzťahy: KNB, BIO. 



Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Vytváranie sociálnych vzťahov jednotlivca v širšom prostredí. 

Výkonový štandard: Žiak rešpektuje každého člena skupiny bez ohľadu  na jeho pozíciu v skupine. 

Medzipredmetové vzťahy: KNB, SJL. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Sociálne skupiny.  

Výkonový štandard: Uvedomuje si vytváranie sociálnych vzťahov vo všetkých skupinách, ktorých je členom. 

Uplatňuje poznatky o socializácii pri svojom včleňovaní sa do sociálnych skupín.  

Pozná pozície a roly  jednotlivcov v spoločenských skupinách.  

Medzipredmetové vzťahy: KNB, DEJ. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Sociometria v skupine.  

Výkonový štandard: Podporovať včleňovanie sa jednotlivcov do sociálnej skupiny. 

Medzipredmetové vzťahy: KNB, DEJ. 

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

Obsahový štandard: Sociálne vzťahy v triede.  

Výkonový štandard: Žiak vie odolávať tlaku niektorých členov skupiny. Pozná pozície a roly  jednotlivcov v spoločenských skupinách. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Sociálne zručnosti. 

Výkonový štandard: Žiak uplatňuje poznatky o socializácii pri svojom včleňovaní sa do sociálnych skupín,  spolupracuje a rieši konflikty. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   



 

Obsahový štandard:  Zhrnutie tematického celku. 

Výkonový štandard: Žiak si uvedomuje  súvislosť medzi vzťahmi v skupine a konaním členov sociálnej skupiny, ako aj skupiny ako celku. 

Ovláda v každodennom živote používa základné komunikačné zručnosti – komunikuje, spolupracuje a rieši konflikty. Snaží sa o to, aby jeho 

vnútorný život a vonkajší život boli v harmónii. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Projekt:  Sociálne vzťahy v mojej triede.   

Výkonový štandard: Žiaci zhromaždia materiál o vzájomných vzťahoch v kolektíve triedy, zhodnotia vzájomnú komunikáciu . 

Medzipredmetové vzťahy: KNB. SJL, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard:  Prezentácia: Moja trieda. 

Výkonový štandard: Žiaci preukážu svoje prezentačné zručnosti pri príprave prezentácie o svojej triede ako sociálnej skupine. 

Medzipredmetové vzťahy:  IKT, SJL. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Obsahový štandard: Zdravý životný štýl. 

Výkonový štandard: Žiaci pochopia, že sa musia starať o svoje telesné a duševné zdravie. Charakterizujú zdravý životný štýl človeka. 

Medzipredmetové vzťahy:  IKT, SJL,BIO,NAB. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Tematický celok: Sociálne vzťahy v spoločnosti (16 hodín) 

Obsahový štandard: Sociálne vzťahy v spoločnosti 

Výkonový štandard: Žiak má poznať, že človek ako  tvor sociálny potrebuje  vytvárať kladné sociálne vzťahy v spoločnosti. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, KNB,  IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť. 



 

Obsahový štandard: Vznik a vývoj ľudskej spoločnosti. 

Výkonový štandard: Žiak vie vysvetliť pojem spoločnosť a jej zloženie, vznik a vývoj. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: : multikultúrna výchova, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.  

 

 

Obsahový štandard: Štruktúra obyvateľstva podľa rás, náboženstiev, národov, jazykov. 

Výkonový štandard: Žiaci poznajú a charakterizujú štruktúru obyvateľov planéty podľa rás, náboženstiev, národov a jazykov. 

Medzipredmetové vzťahy:  DEJ, SJL, NB, VYV, GEG, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Sociálne zmeny v spoločnosti, ich príčiny. 
Výkonový štandard: Žiak vie vysvetliť kladné a záporné príčiny sociálnych zmien v spoločnosti.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Prirodzený pohyb obyvateľstva a migrácia. 

Výkonový štandard: Žiak charakterizuje príčiny migrácie obyvateľstva, jej prejavy a dôsledky. 

Medzipredmetové vzťahy:  DEJ, SJL, NB, VYV, GEG, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Sociálne a politické konflikty. 

Výkonový štandard: Žiaci poznajú a charakterizujú pojmy: napätie, konflikt, vojna.  

Medzipredmetové vzťahy:  DEJ, SJL, NB, VYV, GEG, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Multikulturnosť. 



Výkonový štandard:  Žiak má poznať a pochopiť rozličnosť kultúr rôznych národov a prejaviť toleranciu k iným kultúram. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, GEG, KNB, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova. 

 

Obsahový štandard: Sociálne a politické napätie  v spoločnosti a ich riešenie . 

Výkonový štandard: Žiak charakterizuje príčiny politického a sociálneho napätia v spoločnosti a hľadá spôsoby ich riešenia. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, KNB, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj,  výchova k manželstvu a rodičovstvu, finančná gramotnosť.   

 

 

Obsahový štandard: Príčiny a dôsledky vojen. 

Výkonový štandard: : Žiak vysvetlí, prečo vznikajú vojny, charakterizuje ich príčiny a dôsledky pre ľudstvo. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, KNB, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   

 

 

Obsahový štandard: Sociálne problémy. 

Výkonový štandard: Žiaci vysvetlia, čo je extrémizmus, šikanovanie a vandalizmus.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Terorizmus, jeho príčiny, dôsledky, vplyv na spoločnosť. 

Výkonový štandard: Žiak pozná príčiny a prejavy terorizmu v súčasnosti, jeho dôsledky a vplyv na spoločnosť. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, GEG, KNB. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   

 



Obsahový štandard: Opakovanie tematického celku: Sociálne vzťahy v spoločnosti 

Výkonový štandard: Projekt: „Človek ako tvor sociálny“ Žiak vyjadrí svoj názor a postoj k vytváraniu kladných sociálnych vzťahov 

v spoločnosti. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, KNB,  IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť.  

   

8. ročník  (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)  

Obsahový štandard,  výkonový štandard,  medzipredmetové vzťahy,  prierezové témy  

V predmete občianska náuka  v 8. ročníku budeme  realizovať  2 tematické celky:  

1. Štát a právo (18 hodín)     

2. Ľudské práva a slobody (15 hodín)   

 

Tematický celok: Štát a právo (18 hodín) 

 

Obsahový štandard: Štát a jeho podstata. 

Výkonový štandard: Žiak  vie vysvetliť príčiny vzniku štátu.  

Vie uviesť základné znaky, ktoré charakterizujú každý štát.  

Vie nakresliť vlajku SR.  

Ovláda text štátnej hymny.  

Vie vzdať úctu štátnym symbolom. 

Vie vysvetliť, čo znamená, že štát a občania sú v právnom zväzku. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, KNB,  IKT, HUV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť. 



 

Obsahový štandard: Funkcie štátu. 

Výkonový štandard: Žiak vie uviesť vnútorné funkcie štátu.  

Vie uviesť, ktoré orgány štátnej moci realizujú vnútorné funkcie štátu. 

Vie vysvetliť úlohu štátu z hľadiska jeho vonkajších funkcií.  

Vie charakterizovať vzťahy SR so susednými štátmi  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy:  multikultúrna výchova, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.  

 

Obsahový štandard: Formy vlády.  

Výkonový štandard:  Žiak vie uviesť znaky monarchie. 

Vie rozlíšiť typy monarchií.  

Vie uviesť príklady na typy monarchií  z minulosti i súčasnosti. 

Vie charakterizovať republiku. 

Vie uviesť konkrétne typy príkladov na demokratickú  a nedemokratickú formu republiky.  

Vie uviesť spoločné znaky monarchie a republiky. 

Vie vysvetliť znaky diktatúry. 

Vie uviesť príklady na typy diktatúr z minulosti i súčasnosti 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, KNB, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy:  multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Zložky štátnej moci. 

Výkonový štandard: Žiak vie  vysvetliť, prečo je v štáte potrebné rozdelenie moci. 



Vie popísať jednotlivé zložky štátnej moci. 

Vie porovnať právomoci parlamentu s právomocami vlády. 

Vie uviesť, kto tvorí vládu a kto je na jej čele. 

Vie uviesť právomoci prezidenta. 

Vie vymenovať orgány súdnej moci. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.    

 

 

 

Obsahový štandard: Zákonodarná moc. 

Výkonový štandard: Žiak vie uviesť, kto môže podávať návrh zákona. 

Vie popísať priebeh plenárneho zasadnutia parlamentu -  Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR).  

Vie charakterizovať úlohu prezidenta v zákonodarnom procese.  

Vie rozlišovať medzi platnosťou zákona a účinnosťou zákona  

Medzipredmetové vzťahy:  DEJ, SJL, VYV, GE, KNB. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Upevňovanie tematického celku. 

Výkonový štandard: Žiak vie charakterizovať všetky znaky štátu.  

Vie rozdiel medzi monarchiou, republikou a diktatúrou. 

Vie popísať  a porovnať jednotlivé zložky štátnej moci. 

Medzipredmetové vzťahy:  DEJ, SJL, NB, VYV, GEG, IKT. 



Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Vzťah štátu a práva. 

Výkonový štandard: Žiak Vie definovať pojem právo.  

Vie vysvetliť rozdiel medzi právom a spravodlivosťou. 

Vie zdôvodniť spätosť štátu a práva.  

Vie uviesť príklady z bežného života na platnosť nadosobnej moci zákona. 

Vie uviesť základné princípy právneho štátu. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, KNB, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj,  výchova k manželstvu a rodičovstvu, finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Právne normy. 

Výkonový štandard:  Žiak vie charakterizovať jednotlivé druhy noriem.  

Na konkrétnych príkladoch vie rozlišovať medzi jednotlivými druhmi noriem.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, KNB, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Právne inštitúcie SR. 

Výkonový štandard: Žiak vie vymenovať orgány na ochranu práva. 

Vie popísať funkcie jednotlivých právnych inštitúcií SR.  

Vie popísať sústavu súdov SR. 



Pozná význam súdov.  

Vie vysvetliť, čo znamená prezumpcia neviny. 

Vie uviesť, kedy sa rozsudok stáva právoplatným. Vie rozlíšiť služby advokáta a notára. 

Vie popísať postavenie polície.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť. 

 

Tematický celok: Ľudské práva a slobody ( 15 hodín) 

 

 Obsahový štandard:  Právne vedomie. 

Výkonový štandard: Žiak  vie  vysvetliť pojem právne vedomie. 

Vie popísať prepojenosť právneho vedomia s právnym poriadkom štátu. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, KNB,  IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Upevňovanie tematického celku. 

Výkonový štandard: Žiak vie vysvetliť  pojem právo. 

Vie uviesť základné princípy právneho štátu. 

Vie charakterizovať jednotlivé druhy noriem.  

Vie popísať a rozlíšiť funkcie jednotlivých právnych inštitúcií v SR.  

Vie zdôvodniť praktický význam právnych poznatkov pre budovanie svojho právneho vedomia. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 



Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Právny poriadok (systém) SR. 

Výkonový štandard: Žiak Vie vysvetliť pojem právne predpisy.  

Vie vysvetliť, prečo žiadne zákony, vládne nariadenia, vyhlášky, výnosy či opatrenia nesmú byť v rozpore s Ústavou SR. 

Vie vysvetliť, ktoré právne predpisy nie sú publikované v Zbierke zákonov a prečo. 

Vie vysvetliť, aké vzťahy upravuje verejné a súkromné právo. 

Vie uviesť, ktoré odvetvia patria do verejného práva a prečo. 

Vie uviesť, ktoré odvetvia patria do súkromného práva a prečo. 

Vie vysvetliť, prečo musí byť právny systém v štáte len jeden a záväzný pre všetkých ľudí. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.  

Obsahový štandard: Občianske právo. 

Výkonový štandard: Žiak vie opísať odvetvie súkromného práva. 

Vie vysvetliť, prečo občianske právo zaraďujeme do odvetvia súkromného práva. 

Vie uviesť, odkedy nadobúdame spôsobilosť na práva a povinnosti.  

Vie vysvetliť, čo umožňuje spôsobilosť na právne úkony. 

Vie uviesť, kto je maloletý. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, HUV. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.    



 

Obsahový štandard: Občianske právo -  ochrana spotrebiteľov. 

Výkonový štandard: Žiak vie uviesť, čo všetko ovplyvňuje rozhodovanie spotrebiteľa pri kúpe tovarov. 

Vie vysvetliť, prečo musí predávajúci vydať potvrdenie o zaplatení. 

Vie uviesť, kedy je reklamácia opodstatnená. 

Vie uviesť, na ktoré orgány sa môže spotrebiteľ obrátiť o informácie a radu 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEO. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Rodinné právo. 

Výkonový štandard: Žiak vie vysvetliť, aké vzťahy upravuje rodinné právo. 

Vie vysvetliť poslanie Zákona o rodine a jeho úlohy. 

Vie uviesť, čo patrí k rodičovským povinnostiam. 

Vie vysvetliť, aké práva a povinnosti majú deti. 

Na základe príkladov z literatúry alebo filmu vie vysvetliť dopad ukončenia manželstva rozvodom na členov rodiny. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Trestné právo. 

Výkonový štandard: Žiak vie vysvetliť, kto je mladistvý. 

Vie vysvetliť rozdiel medzi zadržaným a obvineným. 



Vie vysvetliť rozdiel medzi trestným činom a priestupkom. 

Vie vysvetliť pojem šikanovanie. 

Vie uviesť, v čom spočíva prevencia šikanovania. 

Vie uviesť, na ktoré orgány sa môže obrátiť o pomoc. 

Vie zdôvodniť potrebu dodržiavania zákonov SR. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, VYV. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť.   

 

 

Obsahový štandard: Projektová práca  - Súdna sieň 

Výkonový štandard: Žiak vie aktívne participovať na príprave a priebehu inscenácie súdneho pojednávania na vyučovacej hodine. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.  

 

9. ročník  ( 1hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 
Rozsah výučby iŠVP: 1hod. týždenne, 33 hodín ročne  

Rozsah výučby iŠkVP: 1hod. týždenne, 33 hodín ročne 

Obsahový štandard,  výkonový štandard,  medzipredmetové vzťahy,  prierezové témy  

 

V predmete občianska náuka  v 9. ročníku budeme  realizovať 3 tematické celky:  

1. Voľba povolania  (9)    

2. Ekonomický život v spoločnosti (13 hodín)  

3. Finančná gramotnosť (11 hodín) 



  

Tematický celok: Voľba povolania (9 hodín) 

 
Obsahový štandard: Úvod do predmetu OBN.  

Výkonový štandard: Žiak je oboznámený s obsahom predmetu a zásadami hodnotenia.  

Medzipredmetové vzťahy: INF, DEJ, SJL, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Vzdelanie ako hodnota. 

Výkonový štandard: Žiak vie zdôvodniť opodstatnenosť vzdelávania a vzdelania ako hodnoty. 

Medzipredmetové vzťahy: MAT, INF, DEJ, SJL, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj. 

 

Obsahový štandard: Školský systém SR.  

Výkonový štandard: Žiak vie vytvoriť schému školského systému SR. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti.  

 

Obsahový štandard: Školský systém SR.  

Výkonový štandard: Žiak vie prezentovať schému školského systému SR. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Obsahový štandard: Voľba povolania. 

Výkonový štandard: Žiak sa vie orientovať pri výbere povolania v rôznych zdrojoch informácií. 

Medzipredmetové vzťahy: INF, KNB, BIO. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Spôsobilosť na povolanie. 

Výkonový štandard: Žiak si vyberá povolanie na základe spôsobilosti.  



Medzipredmetové vzťahy: FYZ, CHE, MAT, KNB, SJL, INF. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Profesijná orientácia.  

Výkonový štandard: Žiak sa dokáže orientovať v informáciách. 

Medzipredmetové vzťahy: INF, KNB, DEJ, MAT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.  

 

Obsahový štandard: Projektová práca.  

Výkonový štandard: Pripraviť plán budovania svojej kariéry. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, FYZ, CHE, MAT, KNB, SJL, INF. 

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Obsahový štandard: Projektová práca.  

Výkonový štandard: Prezentovať plán budovania svojej kariéry. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ. FYZ, CHE, MAT, KNB, SJL, INF. 

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, finančná gramotnosť.  

 

 

Tematický celok: Ekonomický život v spoločnosti (13 hodín) 

 
Obsahový štandard: Ekonómia a ekonomika.  

Výkonový štandard: Žiak vie rozlíšiť pojmy ekonómia a ekonomika. Vie charakterizovať  potreby a statky. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, MAT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Základné ekonomické otázky. 

Výkonový štandard: Žiak vie konkretizovať na príkladoch spôsoby riešenia troch základných ekonomických otázok: Čo vyrábať? 

Ako vyrábať? Pre koho vyrábať? 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL,  GEG, MAT, INF. 



Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard:  Typy ekonomík. Vlastníctvo. 

Výkonový štandard: Žiak vie vysvetliť podstatu typov ekonomík. V konkrétnom prípade vie rozhodnúť o aký typ ekonomiky ide. 

Vie uviesť základné rozdiely medzi trhovou, príkazovou a zmiešanou ekonomikou. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Trhový mechanizmus.   

Výkonový štandard: Žiak vie vysvetliť pojem trh, vie vysvetliť pojem ponuka a určiť faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Vie vysvetliť pojem dopyt 

a určiť faktory, ktoré ho ovplyvňujú, Vie vysvetliť pojem cena a určiť faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Vie demonštrovať vzťahy medzi kupujúcimi 

a predávajúcimi na trhu. 

Medzipredmetové vzťahy: GEG, INF, MAT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard:  Dopyt a ponuka. 

Výkonový štandard: Žiak vie demonštrovať vzťahy medzi kupujúcimi a predávajúcimi na trhu. 

Medzipredmetové vzťahy:  IKT, MAT, DEJ, SJL. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Obsahový štandard: Vzťah medzi dopytom a ponukou. 

Výkonový štandard: Žiak vie  charakterizovať vzťah medzi dopytom a ponukou.  

Medzipredmetové vzťahy:  IKT, SJL,BIO. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 

Obsahový štandard: Podnikanie. 

Výkonový štandard: Žiak sa oboznámi s podmienkami podnikania a naučí sa vyplniť koncesnú listinu. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, MAT, GEG, SJL, IKT. 



Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Základné formy podnikania. 

Výkonový štandard: Žiak sa vie orientovať v rôznych formách podnikania. vysvetliť pojem spoločnosť a jej zloženie, vznik a vývoj. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, INF, MAT, GEG. 

Prierezové témy: : multikultúrna výchova, environmentálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.  

 

 

Obsahový štandard: Spotreba, spotrebiteľ. 

Výkonový štandard: Žiak vie charakterizovať pojem spotreba, spotrebiteľ. 

Medzipredmetové vzťahy:  DEJ, SJL, GEG, IKT, INF. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Ochrana spotrebiteľa. 
Výkonový štandard: : Žiaci poznajú zákon na ochranu spotrebiteľov.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, INF, GEG, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Projektová práca na tému : Podnikanie. 

Výkonový štandard: Žiak vytvorí projekt o podnikaní vo svojej budúcnosti.  

Medzipredmetové vzťahy:  DEJ, SJL, NB, VYV, GEG, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť, tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti.  

 

Obsahový štandard: Prezentácia projektov. 

Výkonový štandard: Žiak dokáže prezentovať svoj projekt o podnikaní.  

Medzipredmetové vzťahy:  DEJ, SJL, NB, VYV, GEG, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.    



 

Obsahový štandard: Opakovanie tematického celku: Ekonomický život v spoločnosti  

Výkonový štandard: Žiak pozná základné pojmy o ekonomickom živote spoločnosti.  

Medzipredmetové vzťahy:  DEJ, SJL, VYV, GEG, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.    

 

Tematický celok: Finančná gramotnosť (11 hodín) 
 

Obsahový štandard: Osobný a rodinný rozpočet. 

Výkonový štandard:  Žiak pozná základné problémy rodinného rozpočtu, vie zostaviť modelový rodinný rozpočet.   

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, MAT, GEG, KNB, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova. 

 

 

Obsahový štandard: Finančné inštitúcie . 

Výkonový štandard: Žiak charakterizuje finančné inštitúcie, pozná ich účel. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, KNB, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj,  výchova k manželstvu a rodičovstvu, finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Bankové inštitúcie. 

Výkonový štandard: : Žiak pozná význam a fungovanie bankových inštitúcii. Pozná banky vo svojom meste a okolí.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.  

 

Obsahový štandard: Bankové inštitúcie. 

Výkonový štandard: Žiak vie zhodnotiť mieru rizika pri využití bankových inštitúcií.   

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, VYV, GEG, IKT. 



Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť. 

 

Obsahový štandard: Produkty a služby bánk. 

Výkonový štandard: Ilustrovať na príklade vybraný problém z oblasti finančnej gramotnosti.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, KNB, IKT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj,  výchova k manželstvu a rodičovstvu, finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Produkty a služby bánk. 

Výkonový štandard: Žiak vie ilustrovať na príklade vybraný problém z oblasti finančnej gramotnosti.  

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, SJL, GEG, MAT. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Nebankové inštitúcie. 

Výkonový štandard: Žiak vie zhodnotiť mieru rizika pri využití nebankových inštitúcií.   

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, GEG, KNB. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

finančná gramotnosť.   

 

Obsahový štandard: Opakovanie tematického celku: Finančná gramotnosť. 

Výkonový štandard:  Žiak vie charakterizovať základné pojmy finančnej gramotnosti, vyjadrí svoj názor a postoj k danej problematike. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, IKT, MAT, INF 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť.    

 

Obsahový štandard: Projektové vyučovanie. 

Výkonový štandard: Žiaci zhotovia projekt na tému: Finančná gramotnosť. 



Medzipredmetové vzťahy: DEJ, IKT, MAT, INF 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť.  

 

Obsahový štandard: Projektové vyučovanie. 

Výkonový štandard: Projekt: Žiak prezentuje zhotovený projekt na tému: Finančná gramotnosť. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, IKT, MAT, INF. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť.  

 

Obsahový štandard: Opakovanie učiva 9. ročníka. 

Výkonový štandard: Žiak preukáže vedomosti z učiva OBN pre 9. ročník. 

Medzipredmetové vzťahy: DEJ, IKT, MAT, INF. 

Prierezové témy: multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, finančná gramotnosť.    


