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1. Členovia PK, predmety 

vedúci PK 

titul, meno, priezvisko aprobácia vyučuje predmety 

PaedDr. Augustín Lakoštík -  

GYMNÁZIUM 

RMK RMK 

Mgr. Petra Povalová - ZŠ ANJ, OBN ANJ, OBN 

 

členovia PK 

titul, meno, priezvisko aprobácia vyučuje predmety 

Mgr. PaedDr. Ľudmila Ivanová OBN, DEJ OBN, DEJ 

Mgr. Andrej Ondrejka RMK RMK  

Mgr. Ľubomír Sahuľ DEJ, MAT DEJ, MAT 

PaedDr. Renáta Železňáková DEJ, SJL DEJ, SJL 

Mgr. Viera Antalíková RMK, SJL RMK, SJL 

Mgr. Beáta Dulovcová RMK, MAT RMK, MAT 

   

 

2.  Hlavné ciele a činnosti PK 

Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného 

a sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej 

orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci boli prínosom pre ľudské spoločenstvo. 

Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 

orientáciou, u ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty 

zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním 

informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie 

a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je 

s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby dokázali v budúcnosti 



prispieť k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi 

spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v  učebnom predmete náboženská 

výchova. Učebné osnovy náboženskej výchovy budú predmetom schvaľovania Konferencie 

biskupov Slovenska v zmysle zmluvy s Vatikánom. 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: 

- sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, 

- hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra os zla, 

- spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania 

primeraného veku, 

- spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov, 

- zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem, 

- rozvíjaniu sociálnych zručností, 

- formovaniu spoločenstva žiakov, 

- 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, 

- oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá 

a napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru, 

- 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. 

Dejepis spolu s humánnou zložkou geografie a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť 

Človek a spoločnosť. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych 

vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. V 

jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické 

spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti 

najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov 



na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Hlavnou 

funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a 

uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už 

z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej 

odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, 

javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej 

spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. 

a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov 

i problémov. Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako 

súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a 

etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych 

diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály 

demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám 

európskej civilizácie. 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci 

charakter. Považuje sa za súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne 

skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Patria 

medzi ne:  

• Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, 

turistické mapy, tematické mapy a i.).  

• Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie v 

bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a dátové 

zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a 

humánnej geografie. Poznatky fyzickej geografie sú v oblasti prírodných charakteristík Zeme. 

Získané informácie využije žiak pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových 

tvarov, pri porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj 

pri rozhodovaní umiestňovania aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe 

nerastných surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch 

Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní 

zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. V oblasti humánnej geografie sa 

vyučovanie zameriava na človeka na Zemi, na premeny, ktorými ovplyvnil krajinu. Porozumieť 



premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť 

perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.). 

• Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice, ale aj 

odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie Podporujeme tým 

potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného, jeho spracovanie a interpretáciu. 

Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, 

schém a diagramov považujeme za základné vyjadrovacie prostriedky geografie. 

 • V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v 

spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia, 

sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v 

rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru a 

charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie 

prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou. 

 • Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia 

riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu 

predpokladov rozvoja regiónov a pod.  

• Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. 

Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a 

kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.  

• Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách 

(cestovaní, rekreácii a i.) 

Predmet občianska náuka 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. 

3. Aktivity 

● Školské kolo a okresné kolo Dejepisnej olympiády  - PaedDr. Ľudmila Ivanová 

● Aktivity na adaptáciu a rozvoj pozitívnej klímy v triede (aktivity s emočnými kartami), 
aktivity na rozvoj vzájomného rešpektu a tolerancie– priebežne (PaedDr. Renáta 
Železňáková) 

● Skupinové aktivity: 30. výročie školy, individuálne projekty: Môj kalendár, Stroj času, 
Vianočná pohľadnica, Múzeá na Slovensku, Moja mapa k pokladu, Stopy minulosti– 
priebežne (PaedDr. Renáta Železňáková) 

● Sebapoznávacie aktivity na témy: „Osobnosť – aký/aká som?“, „Učebné štýly“ - priebežne 
(Mgr. Petra Povalová) 

● Práca s Ústavou SR – orientácia v texte, analýza článkov, aktivity individuálne i skupinové – 
priebežne (Mgr. Petra Povalová) 

● Aktivity, problémové úlohy a hry na rozvoj finančnej gramotnosti v 9.A – oblasť Človek vo 
sfére peňazí, zdroj: Finančná gramotnosť pre 2. stupeň základných škôl – (autorka PaedDr. 
Monika Reiterová) – (Mgr. Petra Povalová) 

● Projektové práce v 9.A – „Prezentovanie vlastného podnikateľského plánu“ - (Mgr. Petra 
Povalová) 



● Školské kolo a okresné Geografickej olympiády (Mgr. Ľudmila Chomisteková) 

● Deň s pápežom - celoškolská akcia pri príležitosti septembrovej návštevy Svätého Otca 
Františka na Slovensku, workshop, súťaže, kvízy (Mgr. Viera Antalíková) 

● Beseda s misijnou dobrovoľníčkou v Keni - tri vyučovacie (Mgr. Viera Antalíková) 

● Biblická olympiáda - školské a dekanské kolo (PaedDr. Augustín Lakoštík) 

● Návšteva cintorína a úprava hrobov kňazov (katechéti) 

● Olympiáda ľudských práv pre ZŠ – školské kolo (Mgr. Petra Povalová) 

● Astronomická súťaž „Čo vieš o hviezdach?“ (Mgr. Ľudmila Chomisteková) 

 


