
Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Názov ŠKVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk  Maďarský 

Predmet Občianska náuka 

Ročník VII. 

Rozsah ŠVP  1 hodina / týždeň, ŠKVP 1 hodina/týždeň   Spolu: 33 hodín/rok 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich 

k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba 

samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, 

poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné 

vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje 

im pochopiť ekonomický život spoločnosti. 

 

2.Ciele učebného predmetu a kompetencie 

Predmet 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.Obsah učebného predmetu 

 

Tematický 

celok 

Obsah 

Obsahový štandard Výkonový štandard Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

Sociálne 

vzťahy v 

spoločnosti                                                     

 

Spoločnosť, jej 

vznik, vývoj a 

charakteristika  

 

 - spoločnosť, 

človek  

- vývoj človeka  

- vývoj spoločnosti  

- charakteristika 

spoločnosti  

- komunita 

 

Vie použiť informácie z 

dejepisu o vzniku a 

vývoji ľudskej 

spoločnosti a človeka. 

Pozná základné znaky 

ľudskej spoločnosti. 

Rozlišuje medzi 

vidieckou a mestskou 

komunitou. 

1 OŽZ 

OSR 

Štruktúra 

spoločnosti a 

sociálne 

vzťahy v nej  

 

- štruktúra 

spoločnosti  

- vzťahy v 

spoločnosti  

- typy štruktúr 

spoločnosti  

 

 

Vie rozčleniť ľudskú 

spoločnosť na 

jednotlivé typy štruktúr. 

Vníma seba ako súčasť 

jednotlivých štruktúr 

spoločnosti  

1 OSR  

MULTV 

Veľké 

spoločenské 

skupiny  

 

 

 

 

- veľké spoločenské 

skupiny  

- spoločenské 

vrstvy, triedy  

- kasty, stavy  

 

Pozná základné 

rozvrstvenie ľudskej 

spoločnosti. Vie rozlíšiť 

veľké spoločenské 

skupiny od malých. Vie 

vysvetliť význam 

príslušnosti k sociálnej 

skupine pre život 

jednotlivca.  

1 OSR, 

MULTV 

Sociálne 

zmeny v 

spoločnosti a 

ich príčiny  

 

 

- sociálne zmeny  

- príčiny sociálnych 

zmien  

 

Vie vysvetliť nutnosť 

sociálnych zmien. 

Pozná hlavné príčiny 

sociálnych zmien 

1 OSR 

MULTV 

FIG 

Štruktúra 

obyvateľstva –  

rasy, národy  

 

- štruktúra 

obyvateľstva  

- rasy, národy, 

národnosti, 

- etnické skupiny  

  

 

 

Vie vymenovať rasy a 

ich znaky. Je tolerantný 

voči rasám, národom a 

národnostiam. Posilňuje 

svoju národnú identitu.  

 

1 OSR, 

MULTV 

 

Štruktúra 

obyvateľstva – 

náboženstvá  

 

- náboženstvá na 

Zemi  

- funkcia 

náboženstiev v 

Pozná hlavné 

náboženstvá. Chápe 

úlohy náboženstva v 

modernej spoločnosti. 

1 OSR, 

MULTV 



spoločnosti  

- náboženské 

organizácie  

 

 

 

Vie odlíšiť sekty od 

cirkevných organizácií. 

Je tolerantný voči 

náboženstvám iných 

ľudí.  

Prirodzený 

pohyb 

obyvateľstva  

 

- prirodzený pohyb 

(migrácia) 

obyvateľstva  

- príčiny, dôsledky 

migrácie  

- pohyb v rámci 

spoločenského 

rozvrstvenia  

 

 

 

Pozná súvislosti medzi 

sociálnymi zmenami a 

migráciou 

obyvateľstva. Vie 

vysvetliť príčiny a 

dôsledky migrácie 

pozná možnosti zmeny 

postavenia jednotlivca v 

spoločnosti.  

1 OSR, 

MULTV, 

FIG 

Kultúra, 

multikultúrnos

ť  

 

- kultúra  

- multikultúrnosť  

 

Chápe kultúru ako 

výsledok činnosti 

ľudskej spoločnosti. 

Chápe hodnoty 

jednotlivých kultúr a 

toleruje kultúrnu 

rozmanitosť. Vie 

prejaviť hrdosť na svoje 

kultúrne hodnoty.  

 

1 MEDV 

MULTV 

OSR 

Sociálne a 

politické 

napätie v 

spoločnosti – 

vojny, 

terorizmus...  

  

- napätia, konflikty 

medzi 

spoločenskými 

skupinami  

- sociálne hnutia  

- miestne vojny  

- terorizmus  

 

Pozná príčiny 

konfliktov medzi 

spoločenskými 

skupinami. Vie 

vysvetliť význam 

sociálnych hnutí pre 

jednotlivca a 

spoločnosť. Pozná 

príčiny a dôsledky 

vojen a terorizmu.  

1 OSR, 

MULTV, 

MEDV 

Občiansky 

život ako 

proces 

formovania 

demokracie      

Vznik štátu  

 

- prvé štáty na svete  

- Aténska 

demokracia, Rímska 

republika  

- štát, znaky štátu  

 

 

Vie použiť informácie z 

dejepisu o vzniku 

štátov. Vie vysvetliť 

pojem štát. Vie 

vymenovať znaky štátu.  

 

1 OSR, 

MULTV, 

MEDV 

Vývoj štátu 

 

-polis 

-Rímska republika 

-funkcie štátu 

Vie použiť informácie z 

dejepisu o vzniku 

štátov. Vie vysvetliť 

pojem štát. Vie 

vymenovať funkcie 

štátu. 

1 OSR, 

MULTV 



Znaky SR 

 

 -štátna moc 

-územie štátu 

-symboly 

-erb 

-štátne občianstvo 

Vie vymenovať štátne 

symboly. Vie vysvetliť 

vzťah medzi občanom 

a štátom. 

1 OSR, 

MULTV 

Formy vlády  

 

-monarchia 

-republika 

 

Pozná rodiel medzi 

republikou 

a monarchiou. Vie 

uviesť konkrétne 

príklady- republiky, 

monarchie. 

1 OSR, 

MULTV, 

MEDV 

Štát 

a občianstvo 

 

-štát 

-občan 

-občianstvo 

Vie vysvetliť vzťah 

medzi občanom a 

štátom. Pozná vznik a 

vývoj občianstva. Vie 

vymenovať znaky štátu 

prospešného pre 

občana. 

1 OSR, 

MULTV 

Proces 

formovania 

občianskej 

spoločnosti  

- občania v 

starovekom Grécku  

- občianska 

spoločnosť v 

rímskej republike  

- vývoj občianskej 

spoločnosti  

Pozná korene 

občianskej spoločnosti. 

Vie porovnať 

postavenie občanov v 

Aténskej demokracii a 

Rímskej republike.  

1 OSR, 

MULTV 

Občianska 

spoločnosť 

v dnešnej 

dobe. 

 

 -politické hnutia 

-občianske 

organizácie 

Vie vysvetliť 

fungovanie politického 

hnutia a občianskej 

organizácie a rozdieľ 

medzi nimi. 

1 OSR, 

MULTV 

Základy 

demokracie 

v občianskej 

spoločnosti. 

 

 -demokracia 

-priama, nepriama 

demokracia 

-zásady demokracie 

Vie vysvetliť pojem 

demokracie. Pozná 

rozdieľ medzi priamou 

a nepriamou 

demokraciou. Vie 

vymenovať zásady 

demokracie. 

1 OSR,  

Základné 

ľudské práva 

a slobody.  

-základné ľudské 

práva 

-občianske práva 

-politické práva 

 

Vie vymenovať 

základné ľudské práva 

a slobody, občianske 

práva, a politické práva. 

Vie zdôvodniť prečo 

učíme o právach. 

1 OSR 

Práva 

v demokratick

om štáte 

 

-ľudské práva 

-diskriminácia 

Vie vymenovať ďaľšie 

práva v demokratickom 

štáte. Pozná ich 

dôležitosť. Vie 

vysvetliť pojem 

diskriminácia 

1 MEDV, 

OSR, 

MULTV 

Voľby, - volebné právo  Vie vysvetliť čo 1 OSR, 



volebné právo  

 

- slobodné a čestné 

voľby  

- voľby v 

demokracii  

 

znamená všeobecné a 

rovné volebné právo. 

Vie vysvetliť význam 

slobodných volieb v 

demokratickej 

spoločnosti. 

 

MULTV 

Štátna správa, 

samospráva  

 

- štátna správa  

- samospráva  

 

Vie rozlíšiť orgány 

štátnej moci od 

samosprávnych 

orgánov. Pozná starostu 

svojej obce. Zaujíma sa 

o činnosť obecnej 

samosprávy. 

1 OSR 

Triedny žiacky 

parlament  

 

- triedny žiacky 

parlament  

 

Pozná funkcie a 

právomoci parlamentu. 

Aktívne sa zapája do 

spolupráce. Pozná 

meno predsedu 

školského parlamentu.  

 

1 OSR 

Školský 

parlament. 

 

 - školský žiacky 

parlament  

 

 Pozná funkcie a 

právomoci parlamentu. 

Aktívne sa zapája do 

spolupráce. Pozná 

meno predsedu 

školského parlamentu.  

 

1 OSR 

Práva 

a povinnosti 

v našej triede. 

 

-pravidlá 

-práva a povinnosti 

v triede 

 

Pozná svoje práva 

a povinnosti. Pozná 

pravidlá v triede.  

1 OSR 

Školský 

poriadok 

 

-školský poriadok Pozná školský 

poriadok. Vie vysvetliť 

prečo je dôležitý 

školský poriadok.  

 

1 OSR 

Obecná 

samospráva 

 

-obecná samospráva 

-obec 

-obecné 

zastupiteľstvo 

-starosta obce 

 

Vie vysvetliť pojmy: 

obecná samospráva, 

obec, obecné 

zastupiteľstvo, starosta 

obce. Pozná a zaujíma 

sa o ich činnosť. 

1 OSR 

Obecná 

samospráva 

tevékenysége 

-obecná samospráva 

-obec 

-obecné 

zastupiteľstvo 

-starosta obce 

 

Vie vysvetliť pojmy: 

obecná samospráva, 

obec, obecné 

zastupiteľstvo, starosta 

obce. Pozná a zaujíma 

sa o ich činnosť. 

1 OSR 

Dobrovoľnícka - dobrovoľnícka Chápe podstatu 1 MULTV 



a charitatívna 

činnosť 

 

činnosť  

- charitatívna 

činnosť  

 

dobrovoľníckej a 

charitatívnej činnosti. 

Zaujíma sa o možnosti 

pomáhať ako 

dobrovoľník. Angažuje 

sa vo svojom užšom 

prostredí (škola, 

krúžky..). Organizuje 

pomoc tým, čo ju 

potrebujú  

ENV 

 

Opakovanie učiva počas školského roka: 3 hodiny 

Celoročné opakovanie: 2 hodiny 

 

 

4. Využitie disponibilných hodín 

 Neboli pridané disponibilné hodiny z ŠKVP. 

 

5. Stratégie – metódy a formy práce, organizačné formy 

Metóda rozhovoru, výkladu, zážitková metóda, metóda hry, anketová metóda 

 uvedomelá praktická činnosť prostredníctvom IKT, prezentácie 

- Formy: precvičovania, vyvodenie nového učiva, opakovania, systematizácie 

 

6. Učebné zdroje 

- učebnica Ov pre 7. Ročník 

- Internet 

- Ústava SR 

7. Hodnotenie 

Hodnotenie prebieha v súlade príslušným metodickým pokynom na klasifikáciou v zmysle 

MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


