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Časovo  –  tematický/  časový  plán –  je  učiteľov  dokument  –  časový  harmonogram,  v ktorom má  zachytené  učivo  (  rečové 
zručnosti +  jazykové vedomosti)  pre príslušný  ročník požadované učebnými osnovami a  tiež výstupným štandardom. Učebné 
osnovy  obsahujú  rečové  zručnosti  a  jazykové  vedomosti  a  jednotlivé  funkcie  jazyka,  ktoré  treba  v časovom  pláne  tiež 
zohľadniť, sú v štandarde. Časový plán učiteľa je spojovací most medzi učebnými osnovami a triednou knihou. 
Triedna kniha  je školský dokument, ktorý má dokladovať, že na hodinách sa preberá požadované učivo, teda učivo obsiahnuté 
v platných učebných osnovách (UO) a v štandarde, a preto formulácie majú byť stručné a jasné a hlavne majú korešpondovať 
s UO. Týmto dokumentom sa preukazuje škola, resp. riaditeľ školy, že dodržuje UO a štandard. 
Časť – Hodina   je poradie hodín nasledujúcich za sebou počas celého roka 
Časť – Obsah hodiny  korešponduje s učebnými osnovami a štandardom a je nosnou časťou hodiny, formulácia je stručná a 
jasná, aby sa zmestila do riadku v tr. knihe. 
Časť UO  uvádza, ktorá časť požiadaviek v UO sa preberá, sprehľadňuje a uľahčuje orientáciu medzi triednou knihou a UO. 
F – funkcia jazyka, M – morfológia, S – syntax, LX – lexika, Z – rečová zručnosť, D – učivo si učiteľ doplní sám aj z iných 
zdrojov 
Časť L  označuje číslo lekcie, ktorá sa problematikou obsahu hodiny  zaoberá resp. s ňou istým spôsobom korešponduje.  Je 
dôležitá  aj  samostatná  práca  pedagógov  pripraviť  si  vhodný  doplnkový  materiál,  je  tu  vlastne  priestor,  kedy  učiteľ  môže 
priniesť iný materiál, resp. požiada žiakov, aby k tomu niečo sami priniesli. 
Výchovné využitie/ obohatenie (doplňuje si učiteľ) 
Výchovné  využitie/obohatenie má  byť  taký moment  hodiny,  ktorý  sa  podieľa  na  rozvoji  osobnosti  žiaka,  na  formovaní  jeho 
charakteru,  duševnej  a  citovaj  stránky.  K tejto  problematike  je  potrebné  aj  preštudovať  literatúru,  ktorá  odhalí  tajomstvá, 
zákonitosti, pravdy a nepravdy okolo výchovy človeka 

Časť – Literatúra (doplňuje si učiteľ) 
K učebnici, ku ktorej je dokument spracovaný, si počas roka učiteľ doplňuje názov materiálu, ktorý zapadol do obsahu hodiny 
a môže v budúcnosti pomôcť, prípadne vhodné poznámky 
Výchovné využitie/ obohatenie (doplňuje si učiteľ) 
Výchovné  využitie/obohatenie  má  byť  taký  moment  hodiny,  ktorý  sa  podieľa  na  rozvoji  osobnosti  žiaka,  na 
formovaní  jeho  charakteru,  duševnej  a  citovej  stránky. K tejto  problematike  je  potrebné  aj  preštudovať  literatúru, 
ktorá odhalí tajomstvá, zákonitosti, pravdy a nepravdy okolo výchovy človeka Pripájame niekoľko ukážok, ako by 
mohli vyzerať formulácie pre výchovné využitie zahrnuté v pláne 
Téma  / Tematický okruh” 13  tematických okruhov obsiahnutých v štandarde sú okruhy, v rámci ktorých si žiaci 
osvojujú jazykové vedomosti a rečové zručnosti: 1) Osobná charakteristika, 2) Dom a bývanie, 3) Denný režim, 4) 
Škola, 5) Cestovanie, 6) Človek a spoločnosť, 7) Starostlivosť o zdravie, 8) Obchody, 9) Stravovanie, 10) Služby, 
11) Príroda, 12) Voľný čas a zábava, 13) Čas a počasie 
Osnovy  prezentujú  tieto  okruhy:1)  Family,  2) My Life,  3) Home Country,  4)  School,  5) Meals,  6) Clothes,  7)  People,  8) 
Nature, 9) Traveling, 10) Health and Disease, 11) Time, Weather, 12) Hobby, 
Časť – Poznámky (doplňuje si učiteľ) 
Dôležité  je  robiť  si  poznámky  k problémom,  alebo  pozitívam  počas  práce,  aby  sa  dali  odstrániť  alebo  zakomponovať 
do dokumentu  v budúcnosti. 

Ukážky formulácií k výchovnému využitiu/ obohateniu na ZŠ 

Okruh 1/2 poznám skutočné hodnoty, definujeme skutočné hodnoty, domov je, keď..., ako sa cítim doma a mimo domova,    moje 
súkromie a súkromie druhých, čo je clivota, prečo je domov rukami, na ktorých smieš plakať, aké máme predstavy o bývaní         a 
o domove, kedy domov nie je domovom... 
Okruh  2/1  ako  prejavujem  záujem  o  druhého,  viem  spoznať  potreby  druhého,  čo  je  diskrétnosť  a  indiskrétnosť,  čo  znamená 
zohľadniť človeka ako subjekt, sila pozitívneho hodnotenia, sila pozitívneho sebahodnotenia, čo je empatia, tolerancia v rodine    a 
mimo nej, akceptujeme rozdiely, viem si stanoviť hranice, mám svoje priority..... 
Okruh  3  cez  potvrdenie  osobitosti  k jednote  a  porozumeniu  národov,  patrí  vlastenectvo  do  starožitností,  fenomén globalizácie, 
tolerancia k menšinám, tímová a medzinárodná spolupráca, kritické uvažovanie o svojom národe a krajine, ako sa vyrovnávame   s 
konkurenciou,  posudzovanie  problémov  z národného  a  aj  medzinárodného  pohľadu,  pocit  hrdosti  a  sklamania,  čo  je  národná 
mentalita a národná hrdosť... čo ma obohacuje a prečo, viem čo mám rád/a, čo je krásne, zaujímavé, hodnotné a obohacujúce,   ako 
rozdielne  vnímame umelecké  skutočnosti  okolo nás, umenie verzus vandalizmus, chceme na svoje vlohy upozorniť,  talent          a 
nadanie,  úspech  a  jeho  formy,  viem vyjadriť  svoje  pocity,  dojmy  a nálady, kedy podceňujeme    seba a druhých, umenie  je cesta 
k vyjadreniu svojho ducha... 
Okruh 4/4 moja zodpovednosť za moje vedomosti, moje pocity ma mnohému naučia, viem povedať s čím nesúhlasím, viem mať 
svoj názor, mám z toho  iný dojem, čo je zmysel pre povinnosti, pocit poníženia je hrozný, mám/nemám dôveru k týmto ľuďom,



viem prečo nedôverujem, kto a kedy  má právo rozhodovať za mňa, preberám za seba zodpovednosť, čo je vzdelanie, čo múdrosť, 
čo je IQ a EQ...,kto je spoľahlivý a kto nie, o čom je spoľahlivosť, koľko premýšľam o sebe, vedel/a by som sa vyrovnať            so 
sklamaním, čo je skutočné sklamanie, pocit, že sa niečo odo mňa očakáva, v zamestnaní by som neriskoval/a, čo je asertivita, čo je 
sebadôvera a zdravé sebavedomie, som si vedomý/á svojich schopností, čo je sebakritika a sebareflexia... 
Okruh 5/9 úcta k môjmu telu, telesná a duševná pohoda, prečo je dôležitá citová rovnováha a vnútorný mier, môžeme meniť svoje 
návyky, zdravý životný štýl slovom a skutkom, nakoľko sa poznám a chcem poznať, egoizmus a zdravé sebavedomie, stravovací 
návyk  ako  filozofia,  čo  je  extrém,  akceptujem  stravovacie  návyky  iných,  viem  slušne  odmietnuť,  zdržanlivosť                            a 
striedmosť..... 
Okruh 6  extrémy v obliekaní,  ich pozitívny a negatívny vplyv, nie vždy šaty robia človeka, tvorivosť, kreativita, prezentovanie 
osobnosti cez obliekanie... 
Okruh  7/6  každý  možno  potrebuje  niečo  iné,  čo  je  prosociálne  správanie, mám  kritériá  priateľstva,  tolerancia  a  intolerancia, 
potreba druhých je akútna, zbavovanie sa zodpovednosti, čo je ľudskosť a neľudskosť, ľudia si môžu nerozumieť, kultúrny           a 
nekultúrny človek, prečo existujú neriešiteľné problémy, sila empatie, harmonická osobnosť,  tolerujem zvyky iných, učenie sa je 
nepretržitý  proces,  predsudky  ako  bariéra,  svet  okolo mňa  a  ja  sa  stále meníme, demokracia a nedemokracia, extrémne prejavy 
ľudskej netolerancie a neznášanlivosti, korene ľudského zla a ubližovania, ľudské práva a slobody,  princípy a zásady fungovania 
medzinárodných organizácií, celosvetový jazyk je sen alebo realita, klady a zápory zjednotenej Európy, v jednote je sila, spoločný 
postup proti neduhom moderného sveta, čo je izolácia, závislosť a nadradenosť krajiny, kto a kedy sa má podriadiť 
Okruh 8/11 človek v súlade so sebou, čo je súlad s prírodou, harmonizácia, komu patrí tento svet, viem sformulovať svoje názory a 
presvedčenie, aj druhí majú právo na názor, súcit so slabšími a bezbrannými, sebectvo a citová slepota, sila verzus moc, kto má 
právo rozhodovať, nepredvídať sa neoplatí, kritické uvažovanie...... 
Okruh  9+11/5+13  poznávanie  svojej  vlasti,  poznávanie  okolitých  krajín,  poznanie  našich  zvykov,  poznávanie  rozdielov, 
komunikácia, otvorenosť a akceptácia druhých, vnímanie rozdielov, prispôsobivosť verzus odmietanie, rozdiely sú prirodzený jav, 
je treba sa porovnávať?, je normálne keď si iný/iná, hranice tolerancie, riziko nedocenenia rozdielov, stále sa učíme a sme si toho 
vedomí 
Okruh 10/7 môj režim, ako predísť zraneniam, poznám svoju hodnotu, ľudia, ktorých mám rád majú hodnotu, ako sa starám  o 
svoju sebahodnotu, telo reaguje na nesprávny spôsob života, ľahostajnosť proti starostlivosti, prekonávam strach, obavy, strach je 
nevedomosť, čo viem o svojom tele, 
Okruh 12/12 športom k zdravému duchu, čo  je negatívna energia v nás, ako spracovať negatívnu energiu,  šport nás uzdravuje, 
ukľudňuje, posilňuje, ničnerobenie verzus vedieť relaxovať, dokedy je šport prínosom, verím svojim varovným pocitom,        prečo 
ľudia riskujú, čo je zodpovednosť, sebaregulácia a sebakontrola, keď sa človek nemá rád, samostatné rozhodovanie             a voľba, 
moje  záľuby  nie  sú  záľubami  rodičov,  viem  si  organizovať  svoj  čas,  stres  a  pohoda,  som pozorný/á  k svojim potrebám, mám  / 
nemám dosť priestoru pre seba, čo ovplyvňuje naše rozhodnutia, čo je fanatizmus, vieme zosúladiť svoje záujmy... 

Poznámka: Po slove „okruh“ sú čísla, prvé z nich označuje tematické okruhy ako sú číslované v osnovách, druhé číslo je číslovanie 
zo vzdelávacieho štandardu.


