
  

  

 

          UČEBNÉ OSNOVY 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU   

Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. 

Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, 

zručnosti a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí 

a v bežných životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v 

ich socializačnom procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, 

Slovenska a Európskej únie. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a 

povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a 

práva, umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej 

angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické myslenie.   

 

CIELE PREDMETU   

Žiaci 

• získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v 

spoločnosti,    

• realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých,   

• osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania,   

• uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú,   

• preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania,   

• uznávajú základné princípy demokracie,   

• budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram,   

• učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti,   

• získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní 

spoločnosti.   

 

 

 

 

 



 

  

Obsah vzdelávania v 6. ročníku 

Časová dotácia: 1 h/týždeň (ŠVP - 1 h), 33 h/rok 

 

Moja rodina (12 hodín) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 určiť typy spoločenstiev, v ktorých žije,   

 uviesť typy spoločenských rolí, ktoré vo svojom živote 

zohráva/bude zohrávať,   

 vysvetliť pomocou príkladov päť základných funkcií rodiny,   

 charakterizovať základné znaky rodiny,   

 porovnať rozdiely vo fungovaní harmonickej a rozvrátenej 

rodiny,   

 uviesť na príkladoch fungovanie pravidiel v rodine,   

 zostaviť rebríček práv a povinností detí v rodine,   

 navrhnúť zoznam piatich práv a povinností rodičov v rodine,   

 určiť vzťahy medzi členmi svojej širšej rodiny,   

 uviesť na príkladoch fungovanie vzťahov medzi príbuznými, 

priateľmi, susedmi.  

 

 

 

 

rodina, poslanie a funkcie rodiny   

 

 

vzťahy v rodine  normy a  pravidlá   práva a povinnosti (detí 

a rodičov)  medziľudské vzťahy    

 

 

viacgeneračné spolunažívanie  príbuzní, priatelia, susedia 

 

 

 

 

 



 

  

Moja trieda, moja škola (7 hodín) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 vypracovať individuálny návrh práv a povinností žiaka v školskej 

triede/škole,  

 zdôvodniť vybrané práva a povinnosti žiaka zo školského poriadku,   

 vysvetliť na príkladoch pozitívne a negatívne vzory pre život v 

triede/v  

 

školská trieda triedna samospráva školská 

samospráva    

Výkonový štandard Obsahový štandard 

škole,   

 zdôvodniť úlohu a význam fungovania žiackej školskej rady,   

 vytvoriť prehľad mimovyučovacej a mimoškolskej 

činnosti/aktivity v škole, obci a okolí. 

mimovyučovacia činnosť   mimoškolská 

činnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Moja vlasť (14 hodín) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 zdôvodniť vlastnými slovami význam občianstva pre človeka,   

 vytvoriť na základe získaných informácií prezentáciu obce, mesta, 

regiónu,   

 predstaviť činnosť vybraných významných osobností obce/regiónu,  

 prezentovať pozitívne tradície svojho regiónu,   

 vysvetliť spôsoby používania štátnych symbolov Slovenskej 

republiky,   

 rozlíšiť na príkladoch štátne sviatky, dni pracovného pokoja a 

pamätné dni v SR,   

 prezentovať vyhľadané základné informácie o vzniku, význame a  

základných inštitúciách EÚ. 

 

občan  

obec 

región   

Slovenská republika štátne symboly   

Európska únia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Obsah vzdelávania v 7.ročníku  

Časová dotácia: 1 h/týždeň (ŠVP - 1 h), 33 h/rok  

Postavenie jednotlivca v spoločnosti (17 hodín) 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 simulovať  v  rolových  hrách  základné  typy 

 osobnosti  podľa temperamentu,    

 rozpoznať prejavy kladných a záporných charakterových vlastností 

konkrétneho človeka,   

 porovnať rôzne spôsoby učenia sa,   

 zhodnotiť prínos spolupráce a súťaženia v sociálnej skupine,   

 rozpoznať pozície a roly jednotlivcov v sociálnych skupinách,   

 identifikovať jednotlivé životné štýly,   

 zdôvodniť svoj výber vhodných a nevhodných spôsobov trávenia 

voľného času.  

 

 

osobnosť človeka  

socializácia jednotlivca  

sociálna komunikácia   

učenie   sociálne skupiny   

sociálne vzťahy  zdravý 

životný štýl 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociálne vzťahy v spoločnosti  ) (16 

46 

 hodín  

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:   

  analyzovať štruktúru spoločnosti podľa veku, pohlavia, náboženstva,  

vzdelania, národnosti,   

  určiť hlavné príčiny sociálnych zmien v spoločnosti a ich   

  dôsledky,   

  uviesť príklady rozmanitosti kultúr v Slovenskej republike,   

  rozpoznať prejavy šikanovania, ex trémizmu, vandalizmu,   

  vysvetliť príčiny rôznych konfliktov v spoločnosti,   

  navrhnúť konkrétne formy pomoci pre zdravotne postihnutých  

a starých ľudí v okolí.  

spoločnosť    

sociálne zmeny v spoločnosti   

sociálne a politické napätia  –  konflikty, vojny,  extrémizmus tolerancia  

dobrovoľníctvo   

charitatívna činnosť  

 

         



 

  

Obsah vzdelávania v 8.ročníku  

Časová dotácia: 1 h/týždeň (ŠVP - 1 h), 33 h/rok  

Štát a právo (23 hodín)  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 analyzovať články Ústavy SR, týkajúce sa znakov štátu a štátnej 

moci,  

 zhodnotiť význam Ústavy SR pre občana, 

 vysvetliť na príkladoch vybraných štátov funkcie štátu,  

 porovnať na príkladoch vybraných štátov rôzne formy vlády,  

 zdôvodniť potrebu deľby štátnej moci,  

 vystihnúť rozdiely medzi priamou a nepriamou demokraciou,  

 rozlíšiť parlamentné, prezidentské a komunálne voľby,  

 vytvoriť hierarchiu právnych predpisov,  

 rozpoznať na príkladoch znaky protiprávneho konania.  

 

Ústava Slovenskej republiky  

štát, jeho znaky a funkcie  

forma vlády  

deľba štátnej moci  

demokracia  

voľby  

právo  

právne normy  

právna spôsobilosť  

spôsobilosť na právne úkony  

trestná zodpovednosť  

prezumpcia neviny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Ľudsképráva a slobody (10 hodín) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie:   

- orientovať sa v texte Druhej hlave Ústavy SR a Dohovoru o právach 

dieťaťa,   

- rozpoznať v konkrétnych situáciách prejavy diskriminácie,   

- identifikovať rodové stereotypy v okolí a médiách,   

- prezentovať výsledky samostatne nájdených príkladov najčastejšieho 

porušovania práv dieťaťa v rodine, škole, na Slovensku, vo svete.  - 

preukázať svoje vedomosti pri záverečnom opakovaní a hodnotení z 

predmetu Občianska náuka.   

Ľudské práva a slobody  

Predsudky  

Diskriminácia  

Dohovor o právach dieťaťa   

Práva detí    

Porušovanie práv dieťaťa  

 

 

Obsah vzdelávania v 9.ročníku  

Časová dotácia: 1 h/týždeň (ŠVP - 1 h), 33 h/rok  

 

Voľba povolania (9 hodín) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
zdôvodniť opodstatnenosť vzdelania a vzdelávania ako hodnoty,  

vytvoriť schému školského systému SR

orientovať sa pri výbere povolania v rôznych zdrojoch informácií,  

prezentovať plán budovania svojej kariéry.  

 

vzdelanie ako hodnota  

voľba povolania  

spôsobilosť na povolanie  

profesijná orientácia  

 

 

 

 

 



 

  

Ekonomický život v spoločnosti (16 hodín) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
rozlíšiť pojmy ekonómia a ekonomika,  

konkretizovať na príkladoch spôsoby riešenie troch základných 

ekonomických otázok,  

uviesť základné rozdiely medzi trhovou, príkazovou a zmiešanou 

ekonomikou,  

demonštrovať vzťahy medzi kupujúcimi a predávajúcimi na trhu,  

simulovať postup pri reklamácií tovarov alebo služieb.  
 

ekonómia a ekonomika  

základné ekonomické otázky  

typy ekonomík  

trh  

trhový mechanizmus  

základné formy podnikania  

spotreba  

spotrebiteľ  

ochrana spotrebiteľa  

 

Finančná gramotnosť(8 hodín) 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
zostaviť modelový osobný/rodinný rozpočet 

ilustrovať na príklade vybraný problém z oblasti finančnej 

gramotnosti,  

zhodnotiť mieru rizika pri využití služieb bankových a nebankových 

inštitúcií.  
 

rozpočet  

finančné inštitúcie  

 

 



 

  

Metódy vyučovania  

 

Motivačné metódy:   

• motivačné rozprávanie ( citové približovanie obsahu učenia),  

• motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),   

• motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného 

problému),   

• motivačná demonštrácia (vzbudenie záujmu pomocou ukážky), 

• expozičné metódy - rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor. 

V predmete budeme využívať aj skupinové vyučovanie (tímovú prácu) a tvorbu projektov.  

 

Kontrola a hodnotenie žiakov  

 

Vnútorný systém hodnotenia žiakov na II. stupni v predmete občianska náuka vychádza z 

Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. Pri hodnotení pristupujeme ku 

každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí. medzi sebou, ale hodnotíme 

každého podľa jeho možností a schopností. Žiakov postupne vedieme k tomu, aby sa učili 

sebahodnoteniu , ale aj ohodnotiť  svojho spolužiaka.   

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie:  

• priebežné hodnotenie - pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka 

na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ bude 

zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho 

momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,  

• celkové hodnotenie - na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom 

roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a 

návykov vo vyučovacom predmete.  

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom 

hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s 

požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj 

usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a 

správanie žiaka podľa školského poriadku.   



 

  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa 

učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:  

• sústavné diagnostické pozorovanie žiaka,  

• sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,  

• rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy,  

• analýza výsledkov rôznych činností žiaka,  

• konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými   

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného 

lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými 

ťažkosťami a poruchami.  

Žiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a 

písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Učiteľ oznámi žiakovi 

výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a 

výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia 

písomných činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Druhy 

skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťažovaniu žiaka.   

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú:  

• známka za ústnu odpoveď,  

• známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy, 

• posúdenie prejavov žiaka.  

Učebné zdroje 

Pri výučbe občianskej náuky budeme využívať odbornú, doplnkovú literatúru 

(Zbierka zákonov: Zákon o rodine, Školský poriadok, Školský systém v SR, kronika 

školy...), internet, noviny, časopisy..  

Medzipredmetové vzťahy 

Na hodinách občianskej náuky budú žiaci využívať všetky nadobudnuté vedomosti, 

zručnosti z predmetov etická výchova, dejepis, geografia, literárna výchova, informatika.   

Prierezové témy 

Osobný a sociálny rozvoj: 

-rozvíjať sociálnu komunikáciu, 

-rozvíjať schopnosť hodnotiť problém z rôznych uhlov pohľadu,  



 

  

-viesť ku kritickému mysleniu a využívaniu logického myslenia,  

-naučiť uplatňovať svoje práva a rešpektovať názory a práva ostatných, 

-rozvíjať sebareguláciu, organizačné schopnosti, sociálnu komunikáciu, 

-rozvíjať sociálne zručnosti pre život, zmysel angažovania sa 

-Získavanie a udržanie si osobnostnej integrity, pestovanie kvalitných        

medziľudských vzťahov, rozvoj sociálnych spôsobilostí potrebných pre osobný a 

sociálny život a spoluprácu. 

Mediálna výchova: 

-formovať schopnosť kriticky posudzovať médiá, mediálny obraz a ich vplyv na 

verejnú mienku, 

-motivovať žiakov sledovať aktuálne dianie doma a vo svete a dokázať k nemu zaujať 

stanovisko.  

Multikultúrna výchova: 

-rozvíjať prosociálne aspekty multikulturality, 

-rozvíjať toleranciu k ľuďom s odlišnými postojmi, názormi, životnými hodnotami,  

-poukázať na základné problémy sociokultúrnych rozdielov,  

-uplatňovanie svojich práv s rešpektovaním práva druhých,  

-rozvíjať ľudské vzťahy, zásady ľudského spolužitia /interkultúrne kontakty/ 

-rozpoznávanie prejavov rasovej neznášanlivosti a prevencia vzniku xenofóbie 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

- využívať rôzne typy prezentácií, naučiť sa organizovať vlastnú prácu, riadiť seba a 

tím,  

-získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich,  

-prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne.  

Enviromentálna výchova: 

- odkryť súvislosti medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálnymi javmi 

s dôrazom   na   význam   preventívnej    obozretnosti   v konaní   a ďalšie   princípy 

udržateľnosti rozvoja spoločnosti.  

 

 

 

 

 



 

  

Učebnice:  

6. roč. Alena Drozdíková a kolektív, Občianska náuka pre 6. roč. zákl. škôl, SPN 

2010 + Alena Drozdíková a kolektív, Občianska náuka pre 5. roč. zákl. škôl, SPN 

7. ročník, Alena Drozdíková, Občianska náuka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník 

gymnázií s osemročným štúdiom, SPN 2017  

8. ročník, Ďurajková, Vargová, Občianska výchova pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník 

gymnázií s osemročným štúdiom, SPN 2006  

9. ročník, H.Kopecká, E. Muchová,  Občianska náuka pre 9. ročník ZŠ a 4. 

ročník gymnázií s osemročným štúdiom, SPN 2012   



 

  

 

Prierezové témy:Občianska náuka  

 
 

 Ročník : šiesty  

Prierezová téma  Téma  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

Poslanie a funkcie rodiny,Dohovor o právach dieťaťa,Obec ,v kt.žijem  

Enviromentálna výchova  Zdravý spôsob života,Naše prírodné rezervácie,chránené oblasti   

Mediálna výchova  Školský systém,život žiaka v zahraničí,Budúcnosť obce,EÚ  

 

Multikultúrna výchova  Práva dieťaťa,Minulosť a súčasnosťobce,Zvyky a tradície rodiny  

Ochrana života a zdravia  Zdravý spôsob života,zdravý životný štýl,Pamätihodnosti obce  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu  

Rodina jej zvyky,funkcie,viacgeneračné rodiny,Moja obec,moja vlasť  

  

 

Ročník :siedmy  

Prierezová téma  Téma  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Osobnosť,Ľudská psychika,temperament,Náboženská štruktúra spol.  

Enviromentálna výchova  Rozdiely medzi bohatým severom a juhom,Globálne klimatické zmeny  

Mediálna výchova  Sociálne zmeny v spoločnosti,ľudské práva,dobrovoľníctvo  

Multikultúrna výchova  Pohyb obyvateľstva,Ľudské rasy,extremizmus  

Ochrana života a zdravia  Sociálne skupiny,Občianske združenia,politické strany  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu  

Občianstvo,Rola a status  

  

 

Ročník :ôsmy  

Prierezová téma  Téma  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Štát ajeho podstata,právne vedomie ,spotrebiteľ a jeho práva  

Enviromentálna výchova  Ľudské práva a slobody,ochrana prírody,Vznik štátov  

Mediálna výchova  Funkcia štátu,Tripartita, Občianske právo  

Multikultúrna výchova  Rodinné právo,Základné ľudské práva a slobody,Práva národnostných 

menšín  

Ochrana života a zdravia  Právne normy,Trestné právo,šikanovanie-kyberšikana  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu  

Rodinné právo,znaky štátu  

 

 

 



 

  

 

 Ročník :deviaty  

Prierezová téma  Téma  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Plán podnikateľa,Potreby a statky,služby  

 

Enviromentálna výchova  Podnikanie a ochrana životného prostredia,Alternatívne 

zdroje,Výrobný proces  

 

Mediálna výchova  Trhový mechanizmus,Peniaze a ich funkcia v spoločnosti  

Multikultúrna výchova  Peniaze,Ako funguje trh,EÚ –ekonomická funkcia  

Ochrana života a zdravia  Je ekonomické,čo je ekologické?  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu  

Rodinný rozpočet,peňažné ústavy,poisťovne  
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