
3.5. VZDELÁVACIE STRATÉGIE A METÓDY VYUČOVANIA 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

 

A: Slovenský jazyk a literatúra 
 

 

 
  
Vzdelávacou stratégiou v predmete slovenský jazyk a literatúra je rozvíjať kľúčové 

kompetencie žiakov nasledovne: 

Kompetencie k učeniu 

– na vyučovacích hodinách sú žiaci vedení ku skupinovej práci, práci vo dvojiciach,    

   individuálnej práci, ktorej výsledky prezentujú a obhajujú 

– v rámci projektu Sapere aude vyučujúce pripravili množstvo učebného materiálu, pomocou       

   ktorého chcú zatraktívniť, ale v prvom rade zefektívniť vyučovanie slovenského jazyka   

   a literatúry – sú to pracovné listy, prezentácie, rébusy, učebný materiál na interaktívnu  

   tabuľu, zvukové nahrávky, ukážky filmov, divadelných predstavení, muzikálov, obrazový  

   materiál atď. 

– do vyučovania sú zaradené činnosti, ktoré podporujú kreativitu a  vlastnú iniciatívu 

– žiaci majú možnosť predstaviť témy podľa vlastného výberu súvisiace s obsahom   

   vzdelávania (v rečníckych prejavoch, v referátoch, pri výbere tém slohových prác) 

Kompetencie k riešeniu problémov 

– žiaci sú problémovými úlohami vedení k tomu, aby získané vedomosti dokázali tvorivo     

   aplikovať nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v praktickom živote 

– žiaci dokážu objaviť spoločenské súvislosti prepájaním vedomostí a zručností z viacerých   

   vyučovacích predmetov 

Kompetencie občianske 

– žiaci sú vedení k aktívnej účasti na školskom živote – prostredníctvom školského časopisu     

   Študentské slovo, ktorý sa každoročne umiestňuje v súťažiach na popredných miestach,  

   prípravou kultúrnych podujatí školy a reprezentáciou školy na literárnych, recitačných a   

   vedomostných súťažiach  

Kompetencie komunikatívne 

–  sú kľúčovou kompetenciou rozvíjanou v predmete slovenský jazyk    



    a literatúra, priestorom na komunikáciu je aj netradičná forma vyučovania (besedy,   

    diskusie, debaty, minikonferencie a každá tímová práca) 

Kompetencie sociálne a personálne  

– sa získavajú jasnými pravidlami pre súžitie v škole v duchu priateľstva, tolerancie a    

   demokracie 

– učiteľ je vnímaný ako spolupracovník, poradca žiakov a  prirodzená autorita 

– rozvíjať tieto kompetencie pomáhajú i mimoškolské aktivity, napr. literárne exkurzie –   

   v rámci projektu Sapere aude to bola 3- dňová exkurzia na Oravu s bohatým programom   

   (Dolný Kubín, Vyšný Kubín, Jasenová, Martin...), pravidelne organizujeme exkurziu do  

    Revúcej (1. slovenské gymnázium), žiakom dávame možnosť spoznať divadelné scény na  

    celom Slovensku (SND, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove), organizujeme návštevy  

    rôznych kultúrnych podujatí, pravidelne participujeme na príprave programu na Kalamajky 

Kompetencie pracovné  

– pracovné návyky získavajú žiaci počas celého štúdia zadávaním domácich úloh, referátov,    

   organizovaním besied, spolupodieľajú sa na príprave prezentácií 

– sú získavané aj prácou s rôznymi informačnými prameňmi, prácou v záujmových krúžkoch,   

   napr. žurnalistickom a kultúrnom, pri príprave školských slávností (imatrikulácia, stužková  

   slávnosť, vianočný večierok, rozlúčka so študentmi 4.r...) 

 

B: Cudzie jazyky 
  
Učenie cudzích jazykov a ich učenie sa je umenie a ako také sa nemôže obmedzovať 

výlučne len na jednu vyučovaciu metódu. V posledných desaťročiach sa v pedagogickej praxi 

uplatňuje množstvo metód tradičných aj moderných, neexistuje jedna univerzálna vyučovacia 

metóda, ktorú by bolo možné označiť za najlepšiu.  

 

 

  
 

 B1: nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk 

 

Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré 

presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. 

Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov 

v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov pomáhame žiakovi prekonávať 

bariéry, a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu 

a napokon uplatnením sa na trhu práce.  



Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho 

referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov.  

V rámci projektu Sapere Aude sme sa zapojili za PK NEJ, FRJ a RUJ v predmete 

nemecký jazyk. Za  nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk boli vytvorené metodické materiály 

vhodné na prípravu na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka na úrovni B2. Tieto materiály 

boli vytvorené k témam č.13 Krajiny, mestá a miesta, č. 24 Slovensko a č. 25 Krajina, ktorej 

jazyk sa učím. Vo vyučovaní nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka možno zase 

využiť učebné materiály z metodiky č.1-4 Franz, Mníchov. 

Pre potreby PK NEJ, FRJ a RUJ bol vytvorený roll up, ktorý predstavuje vyučovanie 

nemeckého jazyka na našej škole a zároveň slúži na prezentáciu programu DSD, teda 

možnosti získania nemeckého jazykového diplomu 1. a  2.stupňa na našej škole. 

Vo vyučovaní budeme využívať aj plagáty, ktoré sme mohli dať zhotoviť práve vďaka 

projektu. Sú to plagáty, ktoré predstavujú školské systémy v Spolkovej republike Nemecko, 

Rakúsku a Švajčiarsku, teda v nemecky hovoriacich krajinách a školský systém na Slovensku. 

Tieto plagáty môžeme používať pri sprostredkovaní témy Vzdelávanie a práca, teda tiež pri 

príprave na maturitnú skúšku. 

Ďalšie plagáty predstavujú politický systém v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, táto 

problematika sa vyučuje v rámci témy Krajina, ktorej jazyk sa učím. 

 

 

 
 

B2: anglický jazyk 

 

1. Vzdelávanie v prvom cudzom jazyku a v anglických jazykových triedach smeruje 

k dosiahnutiu úrovne B2, ktorá zodpovedá úrovni FCE v rámci Cambridgských 

jazykových certifikátov a v druhom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B1, 

ktorá zodpovedá úrovni PET v rámci Cambridge Exams (podľa spoločného Európskeho 

referenčného rámca pre jazyky).  

2. Vzdelávanie v anglických jazykových triedach umožňuje žiakovi pokračovať 

v bilingválnom štúdiu na domácich a zahraničných vysokých školách  najmä 

spoločenskovedného zamerania. 

3. Nemecký jazykový diplom Stálej konferencie ministrov pre vzdelávanie a kultúru v SRN, 

skratka DSD, je jazykovou skúškou pre nemecký jazyk ako cudzí jazyk alebo pre 

nemecký jazyk ako druhý jazyk, ktorú môžu zložiť žiaci po niekoľkoročnom vyučovaní 

nemčiny. Ročne ju absolvuje celosvetovo okolo 50 tisíc žiakov, predovšetkým vo veku 

14 až 19 rokov.  

 



Nemecký jazykový diplom 1. a 2. stupňa (DSD I, DSD II) prebieha pod záštitou 

Konferencie ministrov kultúry a školstva Spolkovej republiky Nemecko. Ide o skúšku 

žiadanú a uznávanú na celom svete, vrátane jej akceptácie na univerzitách a vysokých 

školách v nemecky hovoriacich krajinách. V jednotlivých krajinách sú za garantovanú 

kvalitu prípravy a priebehu skúšok DSD zodpovední poradcovia/koordinátori 

Centrálneho úradu pre zahraničné školstvo. Za kvalitu prípravy žiakov sú zodpovední tak 

nemeckí lektori, ako i naši vyučujúci nemeckého jazyka. 

DSD I, teda jazyková skúška prvého stupňa, A2/B1 podľa Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre cudzie jazykyi, tvorí predpoklad na návštevu prípravných kurzov 

pred štúdiom v Nemecku.  

DSD II, teda druhého stupňa, B2/C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca 

pre cudzie jazyky, sú jazykovým predpokladom pre štúdium na vysokej škole 

v Spolkovej republike Nemecko. Označenie Nemecký jazykový diplom stálej 

konferencie sa používa na označenie  programu ako aj úspešne zvládnutej skúšky, za 

ktorú žiak získa diplom. 

V triedach s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka vzdelávanie smeruje 

k dosiahnutiu úrovne B2 a získaniu jazykového certifikátu DSD II  - teda druhého stupňa, 

B2/C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky, v druhom 

cudzom jazyku vo všetkých ostatných triedach k dosiahnutiu úrovne B1 a podľa možností 

získaniu DSD I - teda jazykovej skúšky prvého stupňa, A2/B1 podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky. 

Získaním oboch diplomov DSD I a DSD II, ktoré prebiehajú  pod záštitou Konferencie 

ministrov kultúry a školstva Spolkovej republiky Nemecko, môžu žiaci získať skúšku 

žiadanú a uznávanú na celom svete, vrátane jej akceptácie na univerzitách a vysokých 

školách v nemecky hovoriacich krajinách. 

K najčastejšie používaným metódam pri vyučovaní anglického jazyka, nemeckého 

jazyka a francúzskeho jazyka ako 1. a 2. cudzieho jazyka na našej škole patria: 

- slovné – dialógové (rozhovor, diskusia, panelová diskusia, brainstorming), práca s textom 

(práca s pôvodnou a upravenou literatúrou i dennou tlačou, práca s textom v učebnici a 

cvičebnici, práca s prekladovým a výkladovým slovníkom, elektronickým textom a 

slovníkom), 

- práca s reáliami, autenickými obrazovými a zvukovými ukážkami a predmetmi z prostredia 

kultúry cieľového jazyka, 

- zážitkové – tematické exkurzie v spolupráci s British Centre, Info USA, Goethe Instit, 

Alliance Francaise v Košiciach, všeobecné exkurzie zamerané na kultúrne zvyklosti a reálie 

cieľových krajín, najmä UK, Nemecko, Francúzsko, 

- inscenačné – situačné úlohy a dramatizácie postáv podľa témy, textovej predlohy alebo 

literárnej ukážky , 

- práca s modernou technológiu, audiovizuálnou technikou - TV, video, CD, DVD, PC 

a projektor (podpora výuky reálií a kultúry cieľového jazyka, e-learning a tvorba 

medzinárodných projektov – Socrates a iné). 

V rámci projektu Sapere aude – odváž sa byť múdrym, práca v predmete ANJ bola 

zameraná na maturitné témy, ktoré obsahujú bežné témy týkajúce sa každodenného života 

s dôrazom na zlepšenie komunikačných zručností, ako aj praktickú aplikáciu jazyka na rôzne 

životné situácie, napr. rodina, , záľuby, nakupovanie, bývanie, šport, zdravie ap. Okrem 

bežných tém boli spracované aj sofistikovanejšie témy, vyžadujúce vyjadrenie vlastného 

postoja a názoru, napr. multikultúrna spoločnosť, úloha masmédií, ap. Veľkým prínosom je 

využitie pracovných listov, získaných učebníc, učebných textov, didaktických pomôcok  

a ďalších materiálov , ktoré sú trvalo implementované do vyučovania predmetu aj po 

skončení projektu ostatnými vyučujúcimi ANJ. V súvislosti so  zvyšovaním úrovne výučby 



anglického jazyka, ponúkame prípravu na FCE certifikát v spolupráci s jazykovou školou 

Empire. Je to medzinárodne uznávaný certifikát úrovne B2 skladajúci sa zo štyroch  

základných častí potrebných na získanie zručností v anglickom jazyku- čítanie, písanie, 

hovorenie a praktické využitie jazyka. Ovládanie anglického  jazyka si vyžaduje aj znalosti 

z každodenného života v anglicky hovoriacich krajinách, a tiež ich rozdielov v jednotlivých 

krajinách Commonwealthu a USA. Preto sa kladie  dôraz na implementáciu materiálov 

o reáliách a histórii daných krajín. Zapracovaním týchto informácií v rámci výučby, sa 

upevnia  znalosti a zvýši sa  úroveň anglického jazyka. 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

 

A: Fyzika 
 

 

Základnou vzdelávacou  stratégiou fyziky je rozvoj kľúčových kompetencií 

prostredníctvom modernizácie vyučovacích postupov a moderných vyučovacích prostriedkov. 

Výchova a fyzikálne vzdelávanie je založené na experimente, rozvoji schopnosti tvorivo 

riešiť problémy, aplikovať ich v praxi a vedieť využívať moderné IKT prostriedky. Pri 

vyučovaní sa používajú počítačom podporované demonštračné  

  a meracie technológie pomocou IP COACHu. Proces fyzikálneho vzdelávania 

uprednostňuje metódy a formy, ktoré sa podobajú prirodzenému postupu vedeckého 

poznávania. Vzhľadom na vek žiakov je to najmä už spomenutý empirický postup, pre ktorý 

je charakteristické riešenie problémov experimentálnou metódou aj s využitím informačno-

komunikačných prostriedkov. Aktívna účasť žiaka sa zabezpečuje najmä riešením problémov 

a prácou v skupinách 

 Vzdelávacie stratégie v predmete fyzika umožnia žiakom používať kognitívne 

operácie, formulovať problémy, kriticky myslieť, nájsť si vlastný štýl učenia a učiť sa 

v skupine, vyhľadávať a spracovávať informácie, formulovať svoj názor a argumentovať, 

akceptovať názor skupiny a obhajovať vlastný, kooperovať v skupine, diskutovať o odbornom 

probléme, tolerovať odlišnosti iných, regulovať svoje správanie a vytvárať si vlastný 

hodnotový systém. 



 Najčastejšou metódou vyučovania je žiacky a učiteľský experiment. Využíva sa 

diskusia, výklad, heuristický rozhovor, práca s odbornou literatúrou, IP COACHom, IKT 

technológiou, riešenie kvalitatívnych a kvantitatívnych fyzikálnych úloh.  

K strategickým postupom patrí  aj orientácia žiakov na súťaže, ako je  napr. fyzikálna 

olympiáda a Turnaj mladých fyzikov.  

 

 

B: Chémia 

 

     
 

Stratégiou vyučovania chémie je naučiť žiakov orientovať sa v chemických poznatkoch 

a vybrať si z nich tie najdôležitejšie. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití 

látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote. Chceme žiakov naučiť, že chémia 

je veda, ktorá poháňa modernú civilizáciu, a to nielen vo forme pohonných hmôt, ale aj liečiv, 

kozmetiky,  

pri zdravom stravovaní, či pri kontakte so škodlivými a nebezpečnými látkami, ako aj 

pri ochrane životného prostredia. 

- na vyučovacích hodinách kladieme dôraz na osobnostný rozvoj žiakov, rozvoj ich 

logického a matematického myslenia, na medzipredmetové vzťahy a rozvoj 

kľúčových kompetencií žiakov. U žiakov sa snažíme posilňovať kreativitu, flexibilitu, 

schopnosť učiť sa, schopnosť riešiť problémy, vedieť aplikovať teoretické vedomosti 

v praxi, rozvíjať komunikačné schopnosti, argumentovať, vyslovovať vlastné názory, 

prejaviť svoju iniciatívu, schopnosť pracovať v kolektíve, spolupracovať, rozvíjať 

tvorivosť a zručnosti vo vyhľadávaní a využívaní informácií, vedieť plánovať 

a organizovať si čas. Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie si žiaci špecifickými 

poznávacími metódami osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie 

spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať, merať, vytvárať a 

overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.  

 

- základnou vyučovacou metódou v chémii je experiment. Tento spôsob je pre žiakov 

nielen zaujímavý, pochopiteľný, no predovšetkým prirodzený. Školský chemický 

pokus je pre žiakov nielen zdrojom nových teoretických poznatkov a 

experimentálnych zručností, ale prispieva aj k rozvoju chemického myslenia a  k 

všestrannej výchove žiakov. V chemickom laboratóriu žiaci priamo pozorujú 

chemické látky, chemické reakcie, deje a javy, zaznamenávajú priebeh a výsledky 

pozorovania. Učia sa vyhodnocovať získané experimentálne výsledky, formulovať 



závery, diskutovať o výsledkoch experimentu a spísať laboratórny protokol. Poznatky, 

ktoré žiaci nadobudnú prostredníctvom realizovania vlastných chemických 

experimentov sa ukladajú do logických štruktúr v mysli žiaka a osvojené pojmy 

nadobúdajú význam. Žiaci spoznávajú tak na vlastné oči vlastnosti a zmeny látok, 

ktoré ich obklopujú. Vlastná experimentálna činnosť žiakom umožňuje lepšie 

porozumieť predmetu chémia i svetu okolo nich. 

 

- u žiakov posúvame učenie od pasívneho ku aktívnemu a to tým, že sa snažíme 

minimalizovať účasť učiteľa na riadení vzdelávacieho procesu. Využívame metódy 

založené na aktivizácií a spolupráci žiakov (volíme aktívny prístup učiaceho sa) a tým 

podnecujeme žiakov k samostatnému riešeniu problémov. Využívame metódy ako sú: 

výklad, diskusia, skupinové vyučovanie, vedecké sympózium, problémové 

vyučovanie, projektové vyučovanie, brainstorming, práca s informáciami a IKT 

(internet, učebnica, odborné časopisy, odborná literatúra - v slovenskom aj anglickom 

jazyku). Žiaci na zvolené témy pripravujú počítačové prezentácie a postery, ktoré 

prezentujú na vyučovaní pred spolužiakmi. Vo vyučovacom procese pravidelne 

využívame digitálny portál Planéta vedomostí a interaktívnu tabulu.  

 

- pri výučbe chémie kladieme dôraz na problematiku návykových a iných zdraviu 

škodlivých látok, žiaci absolvujú rôzne besedy s protidrogovou prevenciu 

prostredníctvom PEER skupiny na škole. 

 

- vyučovací proces chémie inovujeme používaním nových metodík, prezentácii, 

pracovných listov a  učebných textov z anorganickej chémie a biochémie. Do 

učebného procesu sme zaviedli učebnicu: Laboratórne cvičenia zo všeobecnej chémie 

a Pracovný zošit z organickej chémie. Všetky tieto materiály boli vytvorené členmi 

PK chémie počas realizácie projektu Sapere Aude a sprístupnené pre všetkých 

vyučujúcich chémie na škole.  

 

- v školskom roku 2015/2016 bola v chemickom laboratóriu dokončená rozsiahla 

rekonštrukcia. Po dôkladnej analýze aktuálneho stavu školského laboratória chémie 

sme sa rozhodli ho kompletne inovovať a modernizovať. Pri rekonštrukcii došlo 

k obnoveniu: elektrických a plynových rozvodov, výmene podlahy, výmene žiackych 

laboratórnych stolov (s odkladacím priestorom na laboratórne pomôcky, 

s umývadlom, prívodom vody a plynu), výmene laboratórnych skríň a skriňových 

nadstavieb na chemické sklo, výmene učiteľského stola, bielej tabule, ventilátorov, 

osvetlenia a umývadiel. Celá miestnosť bola tiež vymaľovaná. Podarila sa nám aj 

čiastočná rekonštrukcia prípravovne, ktorá stále prebieha. 

 

- z finančných prostriedkov projektu SAPERE AUDE bol na propagáciu chémie 

vytvorený Roll-Up banner a plagáty s chemickou tematikou vhodné aj na vyučovací 

proces. 

 

- talentovaných žiakov a žiakov s hlbším záujmom o chémiu vedieme k riešeniu 

chemickej olympiády, SOČ a na účasti na Krúžku prírodovedných predmetov. Týchto 

žiakov zapájame aj do Klubu chemikov na PF UPJŠ. Zvýšenú pozornosť venujeme 

i slabo prospievajúcim žiakom pravidelnými konzultačnými hodinami po vyučovaní 

 



- pre získanie záujmu o chémiu so žiakmi navštevujeme festival vedy – Noc 

výskumníkov, veľtrh vzdelávania PROEDUCO a PROJOB, absolvujeme exkurzie na 

Lekársku a Prírodovedeckú fakultu UPJŠ, Hutnícku a banícku fakultu TUKE 

a organizujeme besedy s odborníkmi v oblasti chémie. 

 

- veľmi úzko spolupracujeme aj s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ a Centrom 

celoživotného vzdelávania na UPJŠ. 

 

 
C: Biológia 

 

  
 

 

  

Vzdelávacie stratégie v predmete biológia sú zamerané na: 

 

 formovanie uceleného systému poznatkov o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch 

a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, 

 aplikovanie poznatkov o hospodársky významných druhoch mikroorganizmov, húb, rastlín 

a živočíchov v praxi, 

 posilňovanie pocitu zodpovednosti vo vzťahu k živých organizmom a ich životnému 

prostrediu, 

 poskytovanie základných poznatkov o anatómii a fyziológii ľudského tela a ich využitie 

pri starostlivosti o vlastné zdravie a rozvoj zdravého životného štýlu, 

 poznanie dôsledkov sociálnych patológií pre život a zdravie človeka, 

 osvojenie si základov poskytovania predlekárskej prvej pomoci a ich aplikácii v praxi, 

 bezpečnú manipuláciu s biologickým materiálom pri jeho zbere a experimentálne 

spracovanie v biologickom laboratóriu, 

 rozvíjanie schopností vyhľadávať, kriticky posudzovať a spracovávať informácie 

z odbornej literatúry a s využitím informačno-komunikačných technológií, 

 rozvíjanie zručnosti tvorivo riešiť úlohy, interpretovať fakty a vyvodzovať závery, 
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 rozvíjanie schopností pripravovať vlastné referáty, obrazy, postery a počítačové 

prezentácie,   

 realizáciu kooperatívneho a projektového vyučovania, pri ktorom žiaci vychádzajú nielen 

z obsahu učiva, ale sa tiež zameriavajú na komplexné  riešenie úloh z bežného života, 

 realizáciu projektov v rámci záujmovej činnosti, 

 zapojenie žiakov do benefičných a humanitných projektov – Deň Šrobárky, Deň narcisov, 

Belasý motýľ, Študentská kvapka krvi,  Valentínska  kvapka krvi, 

 úzku spoluprácu s rozmanitými  výchovnými, vzdelávacími a vedecko – výskumnými 

organizáciami: Prírodovedecká  a Lekárska  UPJŠ, Univerzita veterinárneho lekárstva 

a farmácie, Parazitologický a Neurobiologický ústav SAV, Botanická a Zoologická 

záhrada, Technická univerzita v Košiciach, 

 zapojenie žiakov s hlbším záujmom o biológiu do riešenia Biologickej olympiády a SOČ. 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 
 

A: Matematika 

    
Strategickou úlohou pri vyučovaní matematiky je učiť matematiku tak, aby žiaci boli 

schopní používať ju vo svojom budúcom živote, pri zapojení sa do verejného života, pri 

ďalšom štúdiu na vysokých školách či v celoživotnom vzdelávaní sa. V rámci toho je nutné: 

 naučiť žiakov tvoriť jednoduché hypotézy, skúmať ich pravdivosť a popretie, 

 naučiť ich používať rôzne reprezentácie 

matematického obsahu (tabuľky, grafy, diagramy, schémy), 

 rozvíjať schopnosť orientácie v rovine a v priestore, 

 napomôcť rozvíjaniu algoritmického myslenia, 

 naučiť ich pracovať s návodmi a tvoriť nové návody i postupy riešenia 

problémov, 

 naučiť žiakov správne používať matematickú terminológiu, 

 vedieť voliť metódy a organizačné formy žiakov s cieľom učenia sa pri ďalšom 

sebavzdelávaní, ktoré musí byť celoživotné (racionálne a samostatné učenie sa), 

 rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie u žiakov s cieľom spolupráce 

v tíme – skupine, 
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 žiak má spoznávať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry, a jej dôležitosť pre 

spoločnosť. 

 

 

 

 

 

B: Informatika 
 

 

 
 

 

Základom stratégie vo vyučovaní informatiky je: využívanie moderných prostriedkov 

IKT vo vyučovaní informatiky  umožňujúci rozvoj logického myslenia formou praktických 

postupov, vytvoriť systém vedomostí a zručností pre využívanie IKT v iných predmetoch 

(prírodovedné predmety, ekonomika). Od školského roku 2014/2015 vznikla na našej škole 

trieda so zameraním na informatiku. Žiaci v tejto  triede získajú hlbšie vedomosti a praktické 

zručnosti v oblasti využívania IKT. Žiaci tejto triedy majú v druhom a treťom ročníku 

zaradené do priamej výuky štúdium v rámci CISCO akadémie. Toto štúdium s vyčlenením 

dostatočného počtu hodín im umožňuje získať certifikáty CCNA1, CCNA2, CCNA3 

a CCNA4. Od školského roku 2014/2015 je u všetkých tried prvého ročníka v širokom 

rozsahu posilnené štúdium algoritmov a programovania s využitím robotov NXT a Ev3. Žiaci 

majú možnosť prehĺbiť svoje vedomosti získané v priamej výuke aj formou krúžkovej 

činnosti, čím vznikajú predpoklady pre ich účasť v súťažiach v oblasti programovania 

a sieťových technológií. Zapojením učiteľov predmetovej komisie Informatiky do projektu 

Sapere Aude boli vytvorené podmienky pre ďalšie skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu po stránke metodickej i materiálnej. 

 
 

 
 
 
Utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov pomocou nasledujúcich 

stratégií: 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 



 

 

 

 

Túto vzdelávaciu oblasť tvoria predmety: 

A. Občianska náuka, dejepis a ekonomika  

 

 

 
 

 

Kľúčové kompetencie utvárame a rozvíjame pomocou nasledujúcich kompetencií: 

 

Kompetencia k učeniu 

- v seminároch sú organizáciou hodín žiaci vedení ku skupinovej práci, ktorej výsledky 

obhajujú a dokazujú 

- sú zamerané na poznávanie histórie, ktorá nepredstavuje súhrn faktov a letopočtov, ale 

argumentmi podložené posúdenie historických udalostí 

- poskytujú základy ekonomickej a finančnej gramotnosti 

 

 

Kompetencie k riešeniu problémov 

- sú červenou niťou celej výčby na gymnáziu; žiaci dokážu kriticky a tvorivo myslieť 

a tvorivým spôsobom získané poznatky aplikovať; toto je podporované účasťou na 

olympiádach (OĽP, Dejepisná olympiáda, Olympiáda o EÚ, Filozofická olympiáda, 

Finančná olympiáda), ale i v školských a regionálnych súťažiach (Mladý Európan, 

Košice včera a dnes), prípadne SOČ v humanitných odboroch. 

- žiaci dokážu objaviť vzájomné vzťahy a príčiny prírodných a spoločenských javov 

prepájaním vedomostí a zručností z viacerých vyučovacích predmetov 

 

Kompetencie občianske 

- žiaci sú vedení k aktívnej účasti na školskom živote, dodržiavajúc princíp subsidiarity, 

aktívne sa podieľajú na stanovení pravidiel triedy, prostredníctvom svojho zástupcu na 

tvorbe školského poriadku a pri presadzovaní svojich reálnych požiadaviek s vedením 

školy    



 

Kompetencie komunikatívne 

- uplatňujú sa nielen na vyučovacích hodinách, ale aj pri početných mimoškolských 

akciách – debatný klub, besedy s právnikom v rámci právnej výchovy, vo forme 

projektov – napr. podnikateľský plán atď. 

 

Kompetencie sociálne a personálne 

- získavajú sa jasnými pravidlami pre súžitie v škole v duchu priateľstva, tolerancie 

a demokracie 

- učiteľ je vnímaný ako spolupracovník, poradca žiakov a prirodzená autorita 

 

Kompetencie pracovné 

- sú získavané prácou s historickými prameňmi, s rôznymi zdrojmi informácií, 

rozvojom schopností pracovať v tíme 

- kvalitou výučby  povinných predmetov získať žiaka na voliteľné predmety SPS, SED, 

SEW 

 

Súčasťou vzdelávacích stratégií je organizácia historických exkurzií: 

 

1. ročník – Spišský hrad, Levoča, 2. ročník – Kežmarok, 3. ročník – Židovské múzeum 

v Prešove, Bratislava, Krakow, Praha, Dukla  

 

B. Geografia 

 

Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umocňujú im spoznávať 

krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny 

človekom. Predmet zabezpečuje vzdelávanie v oblasti vnímania zmien a aktuálneho stavu 

prírody Zeme a ľudskej spoločnosti. Integruje aj témy osobného a sociálneho rozvoja, 

environmentálnej výchovy, multikultúrnej výchovy, témy z mediálnej výchovy. 

Pomáha správne chápať podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a 

uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Žiaci spoznávajú krajinu v 

celej svojej komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu porozumieť vzťahom medzi 

jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápať ich silnú vzájomnú previazanosť. 

Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými podkladmi v 

tlačenej a digitálnej podobe. Tú dopĺňajú schopnosti žiakov vyhľadať, analyzovať, správne 

interpretovať a vhodne využívať informácie prezentované v rôznych grafických podobách 

(schémy, grafy, tabuľky, vekové pyramídy, diagramy, kartogramy, kartodiagramy a i.). Žiaci 

poznajú dôveryhodné informačné zdroje, vedia sa dobre orientovať v dostupných databázach 

štatistických údajov a identifikovať v nich dôležité fakty a kľúčové skutočnosti. 

V geografii rozvíjame občianke kompetencie. Tolerancia žiakov k inakosti 

predpokladá pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. 

Vyžaduje úctu k princípom demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže 

viesť k vojnovým konfliktom a globálnym katastrofám. Geografia zohráva v tomto smere 

nezastupiteľnú úlohu. Zdôrazňuje súvislosti a často komplikovanú prepojenosť príčin s 

dôsledkami. Formuje osobnosť mladého človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj 

zvláštnosti opisovaných regiónov, ktoré porovnáva so Slovenskom, pričom poukazuje na jeho 

osobitosť v kontexte Európy, či sveta. Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré 

geografia buduje, sú analýzy premien krajiny v čase. Ich cieľom je poznať zákonitosti vývoja 

krajiny a možnosti tvorby prognóz pri jej ďalšom využívaní, ochrane a zveľaďovaní. 

       



 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

 

Etická výchova a náboženská výchova  
 
A: Etická výchova  

 

 
 

Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného a sociálneho rozmeru 

mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej orientácie tak, aby raz 

ako dospelí jedinci boli prínosom pre ľudské spoločenstvo. Pedagogika etickej výchovy stavia 

na vzájomnej spolupráci a usiluje o prosociálne správanie, t.j.  o správanie, ktoré prináša 

prospech druhej osobe alebo skupine osôb, ktoré nevyplýva z povinností a nie je sprevádzané 

očakávaním odmeny. Etická výchova rozvíja hlavne sociálne schopnosti a zaujíma sa nielen o 

to, čo je správne, ale tiež o to, ako vytvoriť vhodné podmienky pre etické konanie. Voči 

žiakovi sa  zaujíma vzťah, ktorý je vybudovaný na partnerstve. Výchova má byť pre žiaka 

pomôckou k sebavýchove. Cieľom výchovy k prosociálnosti je sformovaná mravná osobnosť, 

ktorá sa vyznačuje tým, že je schopná účinne komunikovať, tvoriť, má zdravé sebavedomie a 

dokáže pozitívne hodnotiť druhých. Vie vyjadrovať svoje city, je empatická a asertívna. 

V etickej výchove sa používajú didaktické metódy, ktoré podporujú výchovné ciele v súlade s 

výchovným programom. Medzi základné metódy etickej výchovy patrí: senzibilizácia, 

hodnotová reflexia, nácvik v podmienkach triedy - reálna skúsenosť (zovšeobecnenie a 

prenos). 

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov a vedie ich 

k: 

 sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,  



 hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra od zla,  

 spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania,  

 spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov,  

 zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem,  

 rozvíjaniu sociálnych zručností,  

 formovaniu spoločenstva žiakov, 

 odhadnutiu emocionálneho stavu a spôsobov reagovania druhého človeka (jeho pocity, 

city, temperament, spôsoby riešenia krízových situácií a i.),  

 vcíteniu sa do položenia iného človeka, vedieť, čo prežíva, ako pociťuje preňho 

stresovú situáciu, byť k nemu empatický, tolerantný,  

 poznaniu a uvedomeniu si svojich osobnostných vlastností, temperamentu, reagovaniu 

a správaniu sa v bežnej situácii, ale aj v situácii záťaže, stresu, krízy,  

 uvedomeniu si, ako sa ja sám, ale aj iní okolo mňa, správajú, reagujú v konfliktnej 

situácii ako takej (napr. s deťmi, partnermi, manželmi), ale aj v konkrétnom konflikte 

na pracovisku (únikové, agresívne a konsenzové spôsoby riešenia),  

 rozpoznávaniu únikových, agresívnych a asertívnych prejavov správania a reagovania 

u iných osôb a sám byť schopný reagovať neagresívne aj v situácii záťaže, stresu, 

krízy na pracovisku,  

 učeniu sa presadzovať svoje požiadavky, návrhy, názory, postoje asertívne tak, aby 

som druhých nezraňoval,  

 lepšiemu odhadnutiu a poznaniu neverbálnych prejavov komunikácie druhých, na 

základe neverbálnych prejavov správania poznať, čo druhý prežíva, aké má pocity, 

emócie, ako bude v najbližšej dobe reagovať,  

 uplatňovaniu aktívnych techník počúvania druhých s dôrazom na vypočutie druhých,  

 predchádzaniu agresívnym a únikovým formám správania a konania (šikanovanie a 

mobbing),  

 tolerovaniu názorov, správania a prežívania iných s ohľadom na ich vek, pohlavie, 

vzdelanie, národnú, národnostnú, etnickú, politickú, náboženskú príslušnosť a na ich 

osobnostné charakteristiky. 

 
 
 

B. Náboženská výchova  

 

Povinne voliteľný učebný predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské 

myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského 

myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. 

 

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov a vedie ich 

k: 

 rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty života a 

noriem pre konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery v cirkvi,  

 prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, k 

svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam 

druhých,  

 motivácii k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a 

v spoločnosti. 

 



 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
 
 

Vyučovacie stratégie predmetov umenie a kultúra a dejiny umenia rozvíjajú  záujem 

o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, zoznamujú žiakov s kultúrou iných 

národov, učia ich  chápať význam umeleckých a kultúrnych pamiatok. Žiak získava 

vedomosti a rozvíja si porozumenie k súčasnej umeleckej tvorbe. Získava informácie 

o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom dedičstve. 

Predmet podporuje aj zodpovedné a samostatné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, 

k móde, k tradičným hodnotám vlastnej kultúry, podnecuje kritické myslenie vo vzťahu 

k mediálnej ponuke a k iným súčasným kultúrnym procesom.  

Vyučovacie stratégie rozvíjajú tvorivé myslenie, zručnosti a návyky žiakov, formujú 

ich vlastné názory a hodnotové postoje. Koncepcia predmetu predpokladá uplatňovanie 

zážitkových metód edukácie, kreatívne chápanie umenia, mimoumeleckého estetična a širšej 

kultúrnej aktivity človeka. Prostredníctvom zážitkových a skúsenostných metód vyučovania 

(projekčné metódy, dramatická výchova, priama skúsenosť atď.) sa snaží motivovať žiakov, 

rozvíjať a kultivovať ich osobnosť.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby vnímali kultúrne artefakty, kultúrne prejavy 

a umelecké diela v ich mnohostrannosti ako prirodzenú súčasť svojho života. 

Vyučovacie stratégie predmetu umenie a kultúra sú zamerané na rozvoj socio-

afektívnych schopností žiaka, jeho postojov, hodnotových orientácií a kritického vnímania 

kultúry.  Orientujú sa aj na rozvoj psycho-motorických  schopností žiaka, na jeho samostatné 

tvorivé vyjadrovanie obsahu psychiky, ako aj na rozvoj kognitívnych schopností žiaka 

v poznávaní kultúry súčasnosti a minulosti. 

Vyučovacie stratégie predmet rozvíjajú : 

 povedomie kultúrnej identity, rešpekt a toleranciu k hodnotám iných kultúr, základné 

interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr, pochopenie 

významu estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia v každodennom živote, 

 rozlišovanie hlavných umeleckých druhov, reflexiu svojich estetických zážitkov, 

 kultivovanú vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť, schopnosť 

kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych 

médií, 

 kultúrnu komunikáciu, 

 kritické myslenie a zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke a médiám, 

 vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície. 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť:  Zdravie a pohyb 
 

Telesná a športová výchova 
 



 
 

Vytvoriť priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti 

žiakov o svoje zdravie, osvojiť si teoretické vedomosti a  

praktické skúsenosti vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, športovej 

činnosti a telesnej výchovy. 

Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, 

pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. 

Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti civilizačným 

ochoreniam, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade 

žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy zdravotných 

porúch. 

Získať komplex predmetových a kľúčových kompetencií osvojením telovýchovných a 

športových zručností, ktoré by sa mali stať v konečnom dôsledku súčasťou životného štýlu a 

výrazom životnej filozofie. 

 

Kurzy:  

 

- kurz pre 1. r.  -  lyžiarsky kurz - február, marec, 

                -  účelové cvičenie na realizáciu učiva ochrana života a zdravia, 

- kurz pre 2. r.  -  účelové cvičenie, 

- kurz pre 3. r.  -  kurz na ochranu života a zdravia - internátnou formou,                     

                            resp. s dennou dochádzkou.  

 

Osvedčené aktivity:  

- pomoc pri organizovaní MMM, 

- organizovanie dlhodobých športových súťaží a turnajov, 

- účasť na športových súťažiach a turnajoch  

- spolupráca s rôznymi športovými klubmi (KAMIKSE Klub vodákov Akademik TU Košice,   

Splavujeme.sk, lezecké centrum T2 Bolder aréna, horolezecký klub Rozlomity) 

 
 
 
 

Výchovné poradenstvo 
 



Strategické aktivity: 
 
1. ročník:   

 Adaptácia a tvorba kolektívu – beseda 

 Efektívne sa učiť – beseda 

 Aktivity uskutočňované v spolupráci so Súkromnou pedagogicko -                   - 

psychologickou poradňou pre deti a mládež, Štúrova 7, Košice,                         

CPPPaP  

 

2. ročník:  

 Vplyv alkoholu, fajčenia a drog na ľudský organizmus – beseda 

 

3. ročník:   

 Profesijneorientačné testy pri výbere voliteľných predmetov  

(CPPPaP pre SŠ v Košiciach, Karpatská 2, Košice, Súkr. PPP pre deti a mládež, 

Štúrova 7, Košice) 

 

4. ročník:   

 Ako zvládať stres a záťažové situácie – beseda (PPP pre SŠ v Košiciach) 

 Dni otvorených dverí na vysokých školách (UPJŠ KE, TU KE) 

 Prezentácia štúdia na vysokých školách (UPJŠ KE, TU KE, CHTF BA) 

 

Pravidelná spolupráca :   

-   CPPPaP, Karpatská 2, Košice 

-  Súkromná pedagogicko-psychologická poradňa pre deti a mládež, Štúrova 7, Košice 

-  Špeciálno-pedagogická poradňa, Bocatiova 1, Košice 

                                                 
 


