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INOVOVANÉ UČEBNÉ OSNOVY  

Predmet  Ranné kruhy  

Vzdelávacia oblasť  Voliteľný predmet  

Stupeň vzdelania  ISCED1  

Ročníky  1.-4.  

  

 Rozsah vyučovacieho predmetu    

Ročník   1.  2.  3.  4.  

Hodinová 

dotácia  

denne  9 minút  9 minút  9 minút  9 minút  

týždenne  1  1  1  1  

ročne  33  33  33  33  

Týždenne ISCED 1   4   

  

  

  

CHARAKTERISTIKA PREDMETU   

  

Učebný predmet ranné kruhy je denným prvkom v režime našich žiakov. 

Umožňuje im pripraviť sa na vyučovací deň cez vyjasnenie rozvrhu alebo špeciálneho 

programu dňa. Rozvíja tímového ducha triedy cez každodenný kontakt s triednym 

učiteľom a spolužiakmi zameraný na vzťahy. Týmto posilňuje pocit spolupatričnosti a 

akceptácie každého žiaka v triede, čo podporuje jeho akademický rozvoj. Ranné kruhy 

umožňujú žiakom rozvíjať celoživotné kompetencie, na ktoré sa v predmete 

zameriavame a reflektujeme. Špeciálne zameranie má aj rozvoj čitateľskej gramotnosti 

cez pravidelné čítanie.   

  

  

  



CIELE PREDMETU   

  

• Posilniť pocit každého žiaka, že patrí do kolektívu triedy; rozvoj tímového ducha 

triedy  

• Posilniť organizáciu a zodpovednosť žiakov   

• Posilniť schopnosť reflektovať zážitky, udalosti, svoje schopnosti  

• Posilniť ďalšie životné zručnosti, ktoré v škole rozvíjame  

• Podporiť rozvoj čitateľskej gramotnosti  

  

OBSAH PREDMETU  

  

  

Oblasť   Časová 

dotácia  

Ciele  

Organizácia a 

zodpovednosť  

8 hodín  

(priebežne)  

• Zorientovať sa v dni, v týždni, v 

mesiaci, v roku, ročnom období…  

• Naplánovať a pripraviť si pomôcky  

• Rozvrhnúť si aktivity, úlohy  

• Práca s mapami mysle  

Reflexia  6 hodín  

(priebežne)  
• Zdieľanie zážitkov, úspechov, pocitov  

• Reflexia svojich schopností  

• Práca so zlyhaniami  

Celoživotné 

zručnosti  

6 hodín  

(priebežne)  

• Zavedenie/oboznámenie sa so 

životnými zručnosťami  

• Prax životných zručností cez rôzne  

aktivity  

• Reflexia nadobúdania zručností, 

individuálna aj skupinová  

Čitateľská 

gramotnosť  

6 hodín  

(priebežne)  
• Čítanie úryvku z knihy, čítanie na 

pokračovanie  

• Práca sa citátmi  

• Práca s denníkmi  

Tímový duch  6 hodín  

(priebežne)  
• Budovanie triednej identity  

• Oceňovanie spolužiakov  

• Riešenie triednych sporov alebo iných 

problémov či otázok triedy  

  

  


