
Začlenenie prierezových tém 

 Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a sú uvedené 

v učebných osnovách jednotlivých predmetov. 

 

Multikultúrnu výchovu a mediálnu výchovu začleníme do jednotlivých učebných 

osnov predmetov anglický jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a nemecký jazyk, geografia 

(napr. v témach typy poľnohospodárskej krajiny, znaky globálneho otepľovania), náuka 

o spoločnosti, hudobná výchova, výtvarná výchova, umenie a kultúra, náboženská výchova. 

Environmentálna výchova je zakomponovaná v učebných plánoch cudzích jazykov, 

matematiky (téma: čísla- percentá, rovnice, prirodzené, desatinné a celé čísla),  chémie (témy: 

voda, vzduch, zrážacie reakcie, protolytické reakcie), biológie (témy: životné prostredie, život 

a voda, špecializácia rastlín a živočíchov, život v lese, život vo vode a na brehu, život na 

poliach a lúkach), geografie (v témach globálne otepľovanie, ľudské aktivity na pôdu, 

rastlinstvo a živočíšstvo). 

Ochrana života a zdravia je začlenená v učebných plánoch  cudzích jazykov, ale aj 

matematiky, informatiky, fyziky,  chémie, biológie (život s človekom, mikrosvet, príroda a 

život), geografie, telesnej výchovy. 

Osobnostný a sociálny rozvoj je súčasťou učebných plánov cudzích jazykov,  

matematiky, informatiky, fyziky, geografie, výtvarnej a hudobnej výchovy, umenia a kultúry 

a náboženskej a etickej výchovy.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  je nosným článkom učebných osnov 

všetkých predmetov - slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, informatika, 

fyzika, chémia, biológia, geografia, náuka o spoločnosti, dejepis, náuka o spoločnosti. Táto 

prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, 

používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať samých seba a svoje 

schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať samých seba, ale aj prácu skupiny. 

V súvislosti s uvedeným budú spracovávať referáty a projekty k jednotlivým témam učiva. 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra ako prierezová téma bola zaradená 

do ŠkVP v šk. roku 2010/2011. Má tri tematické celky: Môj rodný kraj, Objavujeme 

Slovensko, Tradičná ľudová kultúra, ktoré sú začlenené jednotlivých tém predmetov: 

geografia, biológia, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, umenie a kultúra.  

Finančná gramotnosť ako prierezová téma sa prelína všetkými predmetmi. V našej 

škole napĺňame cieľ FG vo vyučovacom procese povinných predmetov (začlenenie tém 

NŠFG do obsahu predmetov je uvedené v Školskom vzdelávacom programe v samostatných 

prehľadoch, pre každý predmet zvlášť), vo vyučovacom procese rozširujúcich predmetov 

podnikanie v cestovnom ruchu (v 2. ročníku, v sexte), aplikovaná ekonómia (v 3. ročníku, v 

septime), v rámci triednických hodín (triedy príma - kvarta) a v rámci tematických dní.  

 


