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Príloha č.4 – Prierezové témy v nižšom sekundárnom vzdelávaní 

Prierezové témy škola realizuje ako integrovanú súčasť vzdelávacieho 

obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov 

 

 MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

 MEDIÁLNA VÝCHOVA  

 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V 

CESTNEJ PREMÁVKE 

 OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

1. Multikultúrna výchova 

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na 

slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho 

etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna 

rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým  trendom,  

ktoré  sa  často  zastrešujú  pojmom  globalizácia.  Jedným z týchto trendov, ktorý 

výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku je migrácia príslušníkov 

vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť 

slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie 

rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami 

a stereotypmi, ktoré sa  prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, 

či xenofóbie. 

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj 

verejnom živote vystavení  rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz  väčšej miere 

sa budú  dostávať do kontaktu       s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, 

aby boli na tieto výzvy pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a 

podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy 

multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na 

rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej  reality  a rozvoj  tolerancie,  rešpektu  a 

prosociálneho  správania a konania vo  vzťahu  ku  kultúrnej  odlišnosti.  

Edukačná činnosť  je zameraná na to,  aby škola  a školské vzdelávanie fungovali 

ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj 

potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky, tradície  

ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich 

príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

Multikultúrna     výchova  je začlenená     do       humanitných  a 

spoločenskovedných  predmetov.  Prvky  multikultúrnej   výchovy  však   

rozvíjame  v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov  aj 

v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov. 

2. Mediálna výchova 

Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť: 

- schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií a ich produktmi, 
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- spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich 

produkty (čo znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali 

pravidlá fungovania „mediálneho  sveta“, zmysluplne sa v ňom 

orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako 

kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú), 

- schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe 

prijímaných informácií, 

- schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v 

nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, 

ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju 

osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. 

3. Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál  

žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. 

Znamená to nielen študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie 

osobnostných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj 

podporujú. 

Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), 

sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru   a s   tým    spojené   prevzatie   

zodpovednosti   za   svoje   konanie,   osobný   život a sebavzdelávanie, naučiť 

žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva 

ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať 

kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a 

spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov 

v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). 

Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej 

uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Témy sa realizujú 

prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier, 

kultúrnych podujatí a iných interaktívnych metód.  

4. Environmentálna výchova 

Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. 

Cieľom tejto prierezovej témy je   

- prispieť  k rozvoju  osobnosti  žiaka  tak,  že  v oblasti  vedomostí,  

zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a 

hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím  na  základe  

poznania  zákonov,  ktorými  sa  riadi  život  na  Zemi,  poznať a chápať 

súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu 

v rôznych oblastiach sveta, pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a 

globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu, 

- rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a 

postoje človeka    k životnému prostrediu; 

- rozvíjať spoluprácu v pri ochrane a tvorbe  životného prostredia na 

miestnej, regionálnej   a medzinárodnej úrovni; 

- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a 

správanie, vedomie individuálnej  zodpovednosti  za  vzťah  človeka  k 

prostrediu  ako  spotrebiteľa a výrobcu; 

- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného 



Základná škola, Jilemnického ul. 204/11, 929 01 Dunajská Streda 
 
 

prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať 

svoje názory a stanoviská; 

- využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri 

získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce. 

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť: 

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu; 

- pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy 

ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti; 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu; 

- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia 

prostredníctvom praktickej výučby; 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a 

k vnímaniu estetických hodnôt prostredia; 

- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu; 

- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania 

k životnému prostrediu; 

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

- rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode vzhľadom na 

organizmy a ich životné prostredie; 

- rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a svojom okolí; 

- poznať možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, 

podieľať sa na  

- aktivitách školy smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia 

širšieho okolia  

- získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotiť 

ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach; 

- rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu; 

- šetrne sa správať k prírodným zdrojom; 

- aktívne sa podieľať na eliminácii znečistenia životného prostredia; 

 

5. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako 

chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a 

pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných 

stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v 

mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky 

zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú 

deti najmä prostredníctvom školy. 

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania. Úlohou 

dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v 

cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na 

zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia 

učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných 

ihriskách (ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti 
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žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné 

proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií: 

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

- formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, 

cestujúci (spolujazdec), 

- naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej 

premávke v praktickom živote, 

- zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

- zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú 

jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby 

bicykla, 

- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení 
ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky. 

6. Ochrana života a zdravia 

Ochrana človeka a zdravia (OŽZ) sa v realizuje prostredníctvom 

jednotlivých učebných predmetov ako aj samostatných organizačných foriem 

vyučovania – účelových  cvičení.   Ochrana   života   človeka   a   jeho zdravia   

integruje   postoje,   vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a 

zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré 

môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a 

jeho okolie. 

Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa 

nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia 

prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na 

zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, 

dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. 

Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých 

pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov by sa 

mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia 

a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, 

praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si  vedomosti  a  zručnosti  v sebaochrane.  

Vyškoliť  ich  v  poskytovaní  pomoci  iným  v prípade ohrozenia zdravia a života, 

rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného 

cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej 

odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 

Prierezová téma sa realizuje obsahom: 

- riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 

- zdravotná príprava, 

- pohyb a pobyt v prírode. 
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7. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli – 

komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť 

problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. 

Ciele aj obsah prierezovej témy je súčasťou viacerých predmetov. 

Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce 

naučili sa riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať 

potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba 

riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu overiť ju a pod. 

Naučia  sa  prezentovať   svoju  prácu  písomne   aj   verbálne   s použitím   

informačných a komunikačných technológii. 

Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže 

zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť 

základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie 

ju aplikovať, využiť nástroje IKT, identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 

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

prezentovať  svoje   produkty,   názory,   vytvoriť   plán   prezentácie,   naplánovať  

a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri 

vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu 

výsledkov svojho výskumu. 

Prierezovú tému realizujeme v jednotlivých učebných predmetoch. 

 

 

 


