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1. Charakteristika učebného predmetu                 
 
Predmet – Mladý záchranár je vnímaný ako historický medzník v riešení prevencií úrazov a násilia u detí a dorastu v našej krajine. 

Vychádza zo skutočnosti, že naše deti sa takto budú môcť v oveľa väčšom počte vracať domov živé a zdravé, a že z detí vychováme 
zodpovednejších rodičov, čo následne spôsobí sekundárne  zníženie počtu úrazov detí a dorastu. Nehovoriac o tom, že ako dospelí ľudia budú 
zodpovednejšie riadiť motorové vozidlo, zodpovednejšie dodržiavať bezpečnosť pri práci, budú ochotní a schopní pomôcť inej osobe v núdzi,       
a v konečnom dôsledku budú zodpovednejšími občanmi. 

Predmet Mladý záchranár má vzbudiť záujem o ochranu zdravia. Žiaci sa naučia poskytovať laickú prvú pomoc pri bežných 
poraneniach , ale aj doma a kdekoľvek a komukoľvek, keď je poškodené a ohrozené zdravie, alebo život človeka. 

Predmet je zameraný na  6-10 ročných žiakov , preto je dôležité jednoduché, a ľahko zrozumiteľné vyjadrovanie a priblíženie                   
sa k vekovým osobitostiam  psychiky detí.  

Teoretický výklad  spestriť praktickými ukážkami, obrázkovým materiálom, vhodným filmom a príkladmi z praxe a praktického života 
učiteľa i žiakov. Žiaci získajú nové poznatky opakovaním a praktickým precvičovaním vedomostí a praktických zručností.  Nadobudnú pocit 
dôležitosti, vážnosti a užitočnosti a toto bude dobrý začiatok pre dosiahnutie stanovených cieľov . 
 
 
 2. Ciele vyučovacieho predmetu  
  
 Cieľom predmetu je umožniť všetkým žiakom získať a dopĺňať si poznatky z oblasti prevencie záchrany zdravia a života, prvej 
pomoci, pomoci v krízových situáciách a  podobne. 

- poznať základné poznatky o význame a spôsobe ochrany zdravia, 
- ovládať zásady prvej pomoci- teoreticky a prakticky, 
- mať veku primerané poznatky o ľudskom tele, 
- mať vedomosti o zdravotnej prevencii chorôb, 
- poznať  ochorenia a choroby, 
- vedieť ako sa pred nimi chrániť, 
- poznať liečivé rastliny a ich účinky, 
- poznať škodliviny. 

  
 



 

3. Kľúčové  kompetencie 
 
a) Poznávacie ciele a kompetencie Žiaci si majú: 
- vytvoriť ucelenú sústavu kľúčových kompetencií potrebných pre poznávacie a praktické činnosti 
- pochopiť význam získaných vedomostí vo vzájomných súvislostiach a postupne si vytvárať ucelený obraz o spoločenskej realite, 
- vedieť aplikovať získané vedomosti pri riešení praktických úloh, 
- vedieť sa jasne a zrozumiteľne vyjadrovať, počúvať, čítať s porozumením, memorovať, reprodukovať, 
- osvojiť si zručnosť samostatne pracovať s učebnými textami, vyhľadávať v nich informácie, triediť ich a spracovávať, robiť si samostatne  
  poznámky, 
- osvojiť si zručnosť pracovať s pomôckami 
- vedieť riešiť primerané problémy, klásť otázky a formulovať jednoduché hypotézy, vyvodzovať z nich závery, 
- vedieť vyjadrovať svoje názory, diskutovať o nich, argumentovať, prípadne ich správne korigovať 
- vedieť uplatniť v rôznych modelových aj praktických situáciách základné myšlienkové operácie (analýza, syntéza, indukcia, dedukcia,     
  zovšeobecňovanie pozn. len vo vyšších ročníkoch), 
- osvojiť si ďalšie poznávacie zručnosti (pozorovanie, porovnávanie, rozbor a vyhodnocovanie, rozlišovanie podstatného od nepodstatného, celku  
   a časti, využitie údajov a poznatkov v nových súvislostiach, prípadne modelových situáciách), 
- osvojiť si základné pohybové zručnosti a spôsoby manipulácie so zaťažením, 
- osvojiť si základné zručnosti a návyky z oblasti aktívneho zdravia. 
 
b) Hodnotové ciele, postoje a motívy konania žiakov Hodnotové ciele sa vzťahujú na mravné hodnoty, na základné hodnoty spoločenského a občianskeho života a na hodnoty individuálneho života. 
Premietajú sa do postojovej a motivačnej sféry konania žiakov, postupne ovplyvňujú ich rozhodovanie, konanie a vytváranie hierarchie 
životných hodnôt. 
 
Žiaci majú: 
- získať orientáciu v základných mravných hodnotách (úcta k životu a človeku, k pravde, spravodlivosti, rovnosti šancí), rozpoznávať                   
   ich    v každodennom živote, stotožňovať sa s nimi; odmietať také negatívne javy, ako je nespravodlivosť, brutalita, násilie, lož a pretvárka, 
- pochopiť základné princípy demokratickej spoločnosti (občianska sloboda, zodpovednosť, spolupráca, tolerancia, priateľstvo); poznať spôsoby  
  a prejavy zodpovedného občana spoločnosti, 
- prejavovať úctu k právu a zákonom, pochopiť nebezpečenstvo a dôsledky protiprávneho konania, 
- vážiť si svoj domov a svoju vlasť; uvedomovať si nebezpečenstvo a nehumánnosť rôznych národnostných a rasových predsudkov i rôznych  



 

   foriem diskriminácie, netolerancie 
- oboznámiť sa so základnými ľudskými právami a ochranou ľudskej dôstojnosti, 
- pochopiť význam života a zdravia, osvojiť si zásady zdravého životného štýlu, naučiť sa správne rozhodovať a konať v prospech svojho zdravia  
   i zdravia iných, 
- vytvoriť si pocit zodpovednosti za životné prostredie a prejavovať úctu k výsledkom ľudskej práce v minulosti i prítomnosti, 
- naučiť sa dbať o seba, prejavovať sa pozitívnym spôsobom, získať pocit sebaúcty, 
- naučiť sa rešpektovať ostatných, rozpoznávať rozdiely medzi ľuďmi, medzi ich vlastnosťami a charaktermi, byť otvorený a zdvorilý voči  
   druhým ľuďom, 
- získať schopnosť 
 
- pri kompetenciách treba dodržiavať určené kompetencie pri danom predmete v zmysle ŠVP 
  

4. Obsah vzdelávania  a výchovno-vzdelávacie  stratégie 
4.1 Obsah vzdelávania v 2. ročníku   
Učiteľ zohľadní konkrétny obsah učiva z hľadiska primeranosti veku a nadväznosti na predchádzajúce učivo, príp. iné predmety. Rámcový 

obsah predmetu sa zameriava na štyri základné okruhy: 
1. Prevencia pred úrazmi, chorobami a násilím 
2. Prvá pomoc 
3. Dopravná výchova 
4. Riziko otráv  
Obsahový a výkonový štandard predmetu 
Tematický celok 
(pojmy) 

Obsahový štandard  
 

 Výkonový štandard 
Prevencia pred úrazmi, chorobami a 
násilím 

- športové aktivity (prilba aj pri lyžovaní) 
- psychologické špecifiká detského veku 
- prevencia pred utopením 
- zábavná pyrotechnika 
- nebezpečenstvá pri zaobchádzaní   s elektrickými a plynovými 
spotrebičmi 
- požiarne a poplachové smernice na škole 

 Vedieť sa primerane obliecť a správať pri 
športových aktivitách.   Poznať základné psychologické zvláštnosti 
detského veku.  Vedieť za akých okolností môže vzniknúť požiar 
v byte.  Vedieť dodržiavať poplachové smernice na 



 

- požiarna prevencia: zápalky, zapaľovače, 
- príznaky násilia 

školách.   Poznať riziká pri používaní najdostupnejšej 
zábavnej pyrotechniky.   Chápať riziká nevhodných dotykov a ako 
reagovať na nepríjemné dotyky.   Vedieť rozpoznať násilné správanie a schopnosť 
reagovať na rôzne druhy násilia 

Prvá pomoc - domáca/školská lekárnička: vybavenie a jej využitie pri 
poskytovaní prvej pomoci 
- ošetrenie...odrenín prstov, ruky, nohy, hlavy... 
- obareniny/popáleniny 
- prezentácie záchranných zložiek 

 Zoznámiť sa s vybavením domácej, školskej a 
autolekárničky.   Vedieť si dezinfikovať a ošetriť poranené miesta 
na tele.   Zoznámiť sa s činnosťou záchranných zložiek. 

Dopravná výchova - cyklista: základné pravidlá bezpečnej jazdy, technický stav 
bicykla, kde sa bicyklovať... 
- kolieskové korčule, skateboard 
- základné pravidlá pre cyklistov: chodník, cesta bez chodníka, 
vyznačený prechod pre cyklistov na cestách 
- bezpečnosť v aute 

 Poznať a ovládať základné pravidlá bezpečnej 
jazdy na bicykli.   Vedieť si urobiť základnú údržbu bicykla.  Vedieť sa správať v osobnom aute. 

Riziko otráv - rastliny (bližšie oboznámiť žiakov z rastlinami, ktoré už 
poznajú z najbližšieho okolia) 
- huby (využiť poznatky z hodín prírodovedy, rozšíriť poznatky 
z dostupnej literatúry, publikácie o hubách) 

 Vedieť rozlíšiť jedovaté rastliny vo svojom 
okolí.   Poznať základné druhy jedlých aj jedovatých 
húb, ktoré sa v danom regióne nachádzajú, 
prípadne sa dajú kúpiť.  

 
 

 
Tematický celok 

 
Téma 

 
Obsahový 
štandard 

 
Výkonový štandard 

 
Metódy 

 
Prierezová téma 

 
Kľúčové 
spôsobilosti 

 
I. Prevencia pred 
úrazmi a chorobami 
 
  
 

 
Športové 
aktivity 
 
 
Prevencia 
pred utopením 

 
Prevencia  pred  
úrazmi a 
chorobami 
 
 
 

 Vedieť sa primerane obliecť 
a správať pri športových 
aktivitách. Poznať základné 
psychologické zvláštnosti 
detského veku. 
Vedieť za akých okolností 

 
Motivačná 
 
Individuálna 
Fixačná 
 
 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj -rešpektoval rôzne 
typy ľudí, ich názory a 
prístupy k riešeniu 
problémov 
 

 
Sociálne 
a komunikačné 
spôsobilosti 
 
 
Spôsobilosť učiť sa 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Prvá pomoc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Dopravná 
výchova 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zábavná 
pyrotechnika 
 
Elektrické 
a plynové 
spotrebiče 
 
 
Evakuácia 
školy 
v prípade 
ohrozenia 
 
 
 
Domáca  
školská 
lekárnička 
 
Ošetrenie časti 
tela 
 
Obareniny, 
popáleniny 
 
 
 
 
 
Cyklista 
 
 
 
Chodec 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Linky tiesňového 
volania, ako a kedy 
ich využiť.  
 
Privolanie pomoci 
k z 
ranenému. 
 
 
 
 
 
 
 
Rizikové miesta 
v okolí školy. 
 
 
Účelné obliekanie 
(byť videný) na 
cestách 

môže vzniknúť požiar v 
byte. 
Vedieť dodržiavať 
poplachové smernice na 
školách. Poznať riziká pri 
používaní najdostupnejšej 
zábavnej pyrotechniky. 
Chápať riziká nevhodných 
dotykov a ako reagovať na 
nepríjemné dotyky. Vedieť 
rozpoznať násilné správanie 
a schopnosť reagovať na 
rôzne druhy násilia 
Vedieť opustiť priestor školy 
v čo najkratšom čase pod 
vedením učiteľa. 
 
 
Vedieť privolať dospelú 
osobu, vedieť použiť 
mobilný telefón na zavolanie 
tiesňovej linky. 
Zoznámiť sa s vybavením 
domácej, školskej a 
autolekárničky. Vedieť si 
dezinfikovať a ošetriť 
poranené miesta na tele. 
Zoznámiť sa s činnosťou 
záchranných zložiek. 
 
 
 
Poznať a ovládať základné 
pravidlá bezpečnej jazdy na 
bicykli. Vedieť si urobiť 
základnú údržbu bicykla. 
Vedieť sa správať v 
osobnom aute. 
 

 
Práca s obrázkový 
materiálom 
 
 
 
Diskusia 
 
Dialóg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivačná 
Diskusia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivačná 
 
 
 
 
Diskusia 
 
 

Multikultúrna 
výchova -spoznával rozličné 
tradičné aj nové 
kultúry a subkultúry 
 
Environmentálna 
výchova -poznal a vyberal 
konkrétne možnosti 
smerujúce k ochrane a 
zlepšeniu svojho 
životného prostredia; 
 
Ochrana práv dieťaťa. 
Šikanovanie v triede.  
 
Ochrana  života 
a zdravia -rozvíjal svoju telesnú 
zdatnosť a pohybovú 
výkonnosť v 
prírodných 
podmienkach 
 
 
 
Výchova k 
manželstvu a 
rodičovstvu -uprednostňoval 
základné princípy 
zdravého životného 
štýlu a nerizikového 

učiť sa 
 
 
 
 
Osobné, sociálne 
a občianske 
spôsobilosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finančná 
gramotnosť: 
Riadenie rizika a poistenie - Vysvetliť 
rozdiel medzi verejným 
a súkromným 
(komerčným) 
poistením. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Riziko otráv 

Cesta do školy 
 
 
Záchrana na 
cestách 
 
 
 
 
 
 
 
Lieky 
 
Huby, rastliny  
 
Plyn 
 
Čistiace 
prostriedky 

 
Bezpečná cesta do 
školy a zo školy. 
 
Dôležité telefónne 
čísla (požiarna 
ochrana, záchranná 
služba, polícia). 
 
 
 
 
 
Informatívne  
oboznámiť žiakov 
s ohrozením života. 

 
Naučiť sa bezpečne chodiť p 
ceste a prechádzať cez cestu 
a cez križovatku. 
Vedieť sa samostatne 
rozhodovať pri prechode cez 
križovatky. 
 
 
 
 
 
 
Žiak nemá konzumovať 
lieky bez odporučenia rodiča 
alebo lekára. 
Vedieť rozlíšiť jedovaté 
rastliny vo svojom okolí. 
Poznať základné druhy 
jedlých aj jedovatých húb, 
ktoré sa v danom regióne 
nachádzajú, prípadne sa dajú 
kúpiť. 
Domáce spotrebiče a čistiace 
prostriedky nepoužívať bez 
súhlasu rodiča alebo inej 
zodpovednej osoby. 
 

 
 
Dialóg 
Práca s obrázkovým 
materiálom  
 
 
 
 
 
Rozhovor 
 
Obrázkový materiál 
 
 
 
 
 

správania vo svojom 
(každodennom) živote 
Dopravná výchova - 
výchova k 
bezpečnosti v cestnej 
premávke - uvedomil si význam 
technických 
podmienok dopravy a 
zariadení 
ovplyvňujúcich 
bezpečnosť cestnej 
premávky 
 
 
 
Regionálna výchova 
a ľudová kultúra  -vytváral si pozitívny 
vzťah k svojmu 
bydlisku, obci, regiónu 
a krajine 
 
Mediálna výchova  -uvedomil význam a 
vplyv médií vo svojom 
živote a v spoločnosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Osobné, sociálne 
a občianske 
spôsobilosti 
 

 
5. Metódy a formy vyučovania 

 - rozhovor, monológ, dialóg,  
- modelové hry, komentovanie činnosti, 
- pozorovanie,   
- skúmanie, bádanie, objavovanie, napodobňovanie,  rozprávanie,  

 



 

- tvorivé riešenie problémov, 
- opis, hodnotenie, rozhovor, motivácia,  
- komentovanie, pozorovanie,  
- názorná metóda , demonštrácia, praktická metóda, výskumné metódy, 
- skupinové vyučovanie v triede,  práca v dvojici, individuálna forma práce 

 
 6. Hodnotenie 

 
Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov a žiakov so  ŠPVU metodický  pokyn 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  v základných školách  schválený 

MŠ SR s platnosťou od 1.5.2011. 
Predmet  je klasifikovaný známkou. 
V systéme vzdelávacích štandardov pre jednotlivé tematické celky je rešpektovaná idea kontinuálneho vzdelávania v súvislosti s tým sa prostredníctvom 
štandardov posudzuje a hodnotí: 
 
-  úroveň osvojených poznatkov, vedomostí, 
-  kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
-  schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov, ich spracovanie a primeranú prezentáciu, v prípade potreby aj prostriedkami  
    informačných a komunikačných technológií, 
-  schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne, ale aj v skupine. 
motivačné hodnotenie: známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú prácu 
kontrolné hodnotenie: hodnotenie praktickej samostatnej práce žiakov, hodnotenie projektov 
 

 
Metódy a formy hodnotenia Kritéria hodnotenia 

Ústne skúšanie 

- komplexnosť (celé učivo) 
- samostatnosť 
- správnosť 
- správnosť použitia odbornej terminológie 
- pochopenie (nie memorovanie) 
- aplikačná schopnosť 
- generalizácia(zovšeobecnenie, schopnosť hodnotiť, vytvárať závery) 

Písomné testy - stupnica hodnotenia 
Bleskovky - stupnica hodnotenia 



 

Tvorivé písanie 
- originalita textu 
- predpísaná schéma 
- vhodné štylistické prostriedky 
- výstižnosť 

Prezentácia a projekty 
- dodržanie požadovanej témy 
- originalita pri výbere jazykových prostriedkov 
- požadovaná forma a rozsah práce 
- originálny prístup pri spracovaní 
- prezentácia vlastnej práce 

Skupinová práca 

- rešpektovanie pravidiel skupinovej práce 
- rešpektovanie komunikačných pravidiel 
- kvalita výstupného produktu 
- priateľskosť pri spolupráci 
- schopnosť sebahodnotenia 
- schopnosť hodnotenia iných skupín podľa dohodnutých kritérií 

 
7. Učebné zdroje  

 
- encyklopédia ľudského tela, časopis Zdravie, Príručka prvej pomoci, Príručka- maskovanie rán, plagáty – ľudské telo a jeho jednotlivé sústavy, 

vedomostný test o funkciách ľudského tela.  
 
Vypracovala  na základe učebných zdrojov:   PaedDr. Alžbeta Tóthová 
 
 


