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1.Charakteristika predmetu – jeho význam v obsahu vzdelávania.  

 

Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné 

oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, 

lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné 

oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s 

prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.  

Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie 

čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne 

detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné 

činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným 

ţivotným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného 

vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.  

 

2.Ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí.  

 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v 

informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho 

kognitívna úroveň. Cieľ je moţné bliţšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:  

- spoznávaniu ţivotného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu 

pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody,  

- rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v 

rôznych informačných zdrojoch,  

- rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom vyuţívania všetkých zmyslov a 

jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne,  

- opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním,  

- rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty,  

- nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu,  

- tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy a 

existencie,  



 

- uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho 

vyuţívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje,  

- poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane 

prostredníctvom zdravého ţivotného štýlu.  

 

Čiastkové ciele predmetu 

Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, 

ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na 

konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického 

materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo 

základným logickým operáciám. Prvý a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný najmä na 

aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti beţne stretávajú. Deti sú vyučovaním 

usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov beţných situácií tak, aby:  

- sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť 

syntézy),  

- sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),  

- sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby 

testov hypotéz a predpokladov),  

- vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí 

schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo),  

- sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr 

súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj 

schopnosť indukcie),  

- sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí 

schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym 

druhým ja – vyuţitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),  

- si rozvíjali schopnosť argumentácie s vyuţívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť 

tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou),  

- dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí 

schopnosť efektívnej kooperácie).  

 

Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája 

rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom 

procese tak, aby:  

- si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú 

beţne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť 

flexibilnejšieho pouţívania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet, ako spolu súvisia a 

prečo,...  

- si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je moţné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím 

neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...  

- si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od beţnej, nevedeckej komunikácie 

(s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a 

ţivočíchov,...  

- si osvojili vedomosti o vzťahoch ţivej a neţivej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie 

ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické 

vzťahy,...  

- si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v beţnom ţivote nevedecký obsah (s čím 

neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a 

naopak zuţovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie a 

roztápanie, hmotnosť, príťaţlivosť,...  



 

Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj 

rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu vyuţívaniu svojich 

vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U 

dieťaťa sa tak v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:  

- dieťa dokáţe vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa 

najmä motiváciou k poznávaniu),  

- dieťa chápe význam vedy pre kaţdodenný ţivot a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne 

vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové ţivotné prostredie (prejaví sa najmä 

dokonalejším chápaním vedeckej práce),  

- dieťa citlivo pristupuje k ţivej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k ţivým 

organizmom),  

- dieťa vie, ţe kaţdá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a 

preferenciou logických princípov myslenia),  

- dieťa dokáţe meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou 

(prejaví sa najmä rozváţnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách).  

 

Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj 

špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu a 

postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.  

 

 

3. Poţadovaný výstup ţiakov z predmetu prírodoveda:  

 

- porovnať listy jednotlivých stromov ; na základe listov poznať druhy stromov, 

- vedieť si zaznamenávať počasie podľa znakov, 

- uviesť ako sa menia ročné obdobia,  uviesť ako sa mení počasie v jednotlivých mesiacoch v roku 

- rozpoznať druhy ovocia a zeleniny, 

- vedieť správne pouţiť zubnú kefku, vysvetliť význam osobnej hygieny, 

- uviesť príklady potravín, ktoré sú zdravé pre človeka a ktoré nie, porovnať ich, 

- vysvetliť plynutie času,  porovnať objektívny a subjektívny čas, zoradiť obrázky podľa plynutia 

času ( rastlina, človek, zviera)  

-poznať celé hodiny, 

- pracovať s encyklopédiou ; diskutovať na tému ako sa pohybujú zvieratá, 

- vymenovať členov rodiny, 

- porozprávať ako sa treba starať o rastliny v zime, 

-vysvetliť prečo musíme dodrţiavať pitný reţim, 

- diskutovať, čo sa stane s vodou, ktorú pijeme?  

- vedieť zasadiť semeno ; opísať pri pozorovaní ako klíči semeno, 

- na základe zmyslových vnemov určiť rôzne druhy hmoty. 

 

 

 

Prierezové témy: 

 

 

Ochrana ţivota a zdravia: 

 dávať si na seba pozor, ale aj na iných 

 dodrţavanie správneho reţimu dňa, pohyb a pobyt 

v prírode 

 predchádzanie chorobám a úrazom 



 

 poznávanie prostredníctvom pobytu v prírode 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

 uplatňovať svoje práva, rešpektovať práva a názory 

ostatných 

 sebapoznanie 

 zmyslové vnímanie 

 rozvoj schopnosti poznávania 

 pozorovanie 

 rozvoj zmyslového vnímania 

 spolupráca a súťaţivosť 

Multikultúrna výchova: 

 poznávať a rešpektovať iné kultúry 

 poznávať históriu, zvyky a tradície 

Enviromentálna výchova: 

 práca šľachtí, poznávať ovocné stromy 

 vzťah medzi človekom a ţivotným prostredím 

 chrániť rastliny, starať sa o svoje okolie, zber druhotných 

surovín 

 kladný vzťah k domácim aj voľne ţijúcim zvieratám 

 chrániť rastliny, starať sa o svoje okolie 

 ochrana ţivotného prostredia, ekosystémy, sme súčasťou 

prírody 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: 

 projekt Zostavenie jedálneho lístka 

 prezentovať sám seba 

Mediálna výchova: 

 vyuţitie internetu vo vyučovaní 

 

Medzipredmetové vzťahy: výtvarná výchova, slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

4.Témy, prostredníctvom ktorých sú rozvíjané kompetencie, obsah, prierezové témy a 

prepojenie s inými predmetmi.  

Dotácia:  1 hodina/týţdeň 



 

 

Tematický celok  

 

Téma Obsahový 

štandard 

Výkonový 

štandard 

Prierezové 

témy 

Rodina  
Moja rodina  

Predstavím 

vám svojich 

najbliţších  

 

Vedieť 

vymenovať 

členov rodiny. 

Poznať pravidlá 

fungovania 

rodiny.  

 

 

Viedieť 

vymenovať členov 

rodiny  

Poznať,dodrţiavať 

pravidlá 

fungovania vo 

svojej rodine  

Rodinná 

výchova  

 

Multikultúrna 

výchova  

 Kaţdý má 

svojich 

najbliţších  

 

Poznať vzťahy v 

rodine v rámci 

jednotlivých 

kultúr. Viesť deti 

k tolerancii k 

ľuďom iných rás 

a kultúr.  

 

Rozlišovať 

kultúrnu a 

jazykovú inakosť 

rodín v rôznych 

kultúrach  

 

 

Plynutie času 

Môj čas 

Čo mi vravia 

ručičky  

 

Porovnať a 

identifikovať 

rozdiely medzi 

dňom a nocou. 

Určovať celé 

hodiny.  

 

Identifikovať a 

porovnávať 

rozdiely medzi 

dňom a nocou, 

určovať na 

ciferníku celé 

hodiny  

 

Rodinná 

výchova  

 

Multikultúrna 

výchova  

 Môj školský 

deň 

Vnímať časti dňa 

ako časové celky. 

Analyzovať 

výsledky 

pozorovania 

jednotlivých časti  

dňa 

 

Rozpoznávať časti 

dňa ako súčasti 

časovej následnosti  

Popisovať a 

identifikovať 

činnosti súvisiace s 

časťami dňa  

 

Osobná hygiena 

a psychohygiena 

 

Ja a moje zdravie  

Poznám svoje 

telo  

 

Poznať jednotlivé 

vonkajšie orgány 

ľudského tela.  

 

Poznaťvonkajšie 

orgány ľudského 

tela, príp. 

rozpoznávať aj ich 

funkcie  

 

Mediálna 

výchova 

 

 

 

Zdravoveda 

 Čistota tela  

 

Poznať zásady 

hygieny.  

 

Vedieť správne 

pouţívať zubnú 

kefku a vedieť 

vysvetliť význam 

osobnej hygieny  

 

Zdravoveda 

Denný poriadok 

ţiaka  

 

Čo a kedy 

jedávam  

 

Poznať dôleţitosť 

pravidelného 

stravovania, 

striedania práce a  

odpočinku 

Poznať pravidlá 

stravovania a 

vedieť vysvetliť 

dôvody striedania 

práce a odpočinku  

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 



 

 

   Zdravá výţiva Jedálny lístok  

Zdravé a 

nezdravé 

potraviny  

Zostaviť jedálny 

lístok na týţdeň. 

Porovnávať 

potraviny, ktoré 

sú dôleţité pre 

zdravie a ktoré 

ľuďom škodia. 

Pripraviť 

zeleninový šalát.  

 

 

Porovnávať zdravé 

a škodlivé 

potraviny  

Vedieť uviesť 

príklady správneho 

a nesprávneho 

stolovania  

Ochrana ţivota a 

zdravia 

Environmentálna 

výchova 

Ja a moje zdravie  

 

Čo je pre mňa 

šťastie  

 

Hľadať a 

popisovať situácie 

vyvolávajúce 

pocit šťastia.  

 

Popisovať situácie 

vyvolávajúce pocit 

šťastia  

a tieto situácie 

vyhľadávať  

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 Vianoce Popisovať a 

poznávať 

vianočné zvyky a 

tradície typické 

pre našu kultúru.  

 

Identifikovať a 

popisovať 

vianočné zvyky a 

tradície vlastnej 

rodiny  

 

Rodinná 

výchova  

 

Hmota  
Ja a veci okolo 

mňa 

Aké druhy 

hmoty poznám?  

 

Prostredníctvom 

zmyslov opisovať 

a hľadať spoločné 

znaky plynného, 

kvapalného a 

pevného 

skupenstva 

hmoty. Na 

základe aktívnej 

manipulácie s 

predmetmi 

určovať vlastnosti 

hmoty.  

 

Vychádzať zo 

zmyslovej 

skúsenosti 

rozpoznávať 

spoločné znaky 

plynného, 

kvapalného a 

pevného 

skupenstva hmoty  

Identifikovať rôzne 

vlastnosti hmoty  

Rodinná 

výchova  

 

Multikultúrna 

výchova  

Zmeny v 

prírode  
Ja a príroda  

Ako sa príroda 

počas roka 

mení  

 

Pozorovať a 

popisovať zmeny 

v prírode, ktoré sa 

dejú počas 

jednotlivých 

ročných období. 

Porovnávať 

zmeny listnatého 

stromu počas 

roka. Na základe 

listov porovnávať 

stromy . 

 

Vedieť popísať 

zmeny prírodných 

javov v rámci 

ročných období  

Vedieť 

identifikovať 

zmeny listnatého 

stromu počas roka,  

vedieť porovnať 

listy stromov, 

poznať druhy 

stromov. 

Environmentálna 

výchova  

 

Ochrana 

ţivotného 

prostredia  

 

 Môj kalendár 

prírody  

 

Sledovať a 

popisovať 

prírodné javy. 

Vedieť pozorovať, 

identifikovať a 

zapísať informáciu 

Environmentálna 

výchova  

 



 

Poznať ročné 

obdobia, mesiace 

v roku, 

charakteristiky 

počasia.  

Identifikovať 

poľné plodiny, 

ovocie a zeleninu.  

o prírodných 

javoch (vietor, 

dáţď, slnečno)  

Vedieť uviesť ako 

sa menia ročné 

obdobia  

Vedieť rozpoznať 

druhy ovocia, 

zeleniny a poľných  

plodín. 

Ochrana 

ţivotného 

prostredia  

 

Zvieratá  

Zvieratá a človek  

Viem rozoznať 

zvieratá  

 

Identifikovať 

spoločné a 

rozdielne znaky 

zvierat. Vytvárať 

skupiny zvierat na 

základe 

spoločných 

znakov. Voľne 

ţijúce zvieratá, 

domáce zvieratá, 

domáce vtáky.  

 

Vedieť 

identifikovať 

spoločné a 

rozdielne znaky 

zvierat  

Vedieť na základe 

zovšeobecnenia 

vytvárať skupiny 

zvierat s 

podobnými znakmi 

. 

Rodinná 

výchova  

 

Multikultúrna 

výchova  

 

Učíme sa 

pozorovať 

zvieratá – 

environmentálna 

výchova 

 Učíme sa 

pozorovať 

zvieratá  

 

Pozorovaním, 

porovnávaním a 

zovšeobecnením 

hľadať základné 

charakteristické 

vlastnosti skupín 

zvierat – niţšie 

ţivočíchy, vyššie 

ţivočíchy.  

 

Vedieť na základe 

pozorovania 

zovšeobecniť a 

identifikovať 

charakteristické 

vlastnosti zvierat 

v skupinách. 

 

Učíme sa 

pozorovať 

zvieratá – 

environmentálna 

výchova 

Rastliny a 

semená Rastliny 

okolo nás  

 

Učíme sa 

pozorovať 

rastliny  

 

Pozorovaním, 

porovnávaním a 

zovšeobecnením 

hľadať základné 

charakteristické 

vlastnosti skupín 

rastlín – 

nahosemenné a 

krytosemenné  

rastliny. 

 

Vedieť na základe 

pozorovania 

zovšeobecniť a 

identifikovať 

charakteristické 

vlastnosti rastlín v 

skupinách . 

 

Ochrana ţivota a 

zdravia  

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

 

Pouţívanie 

internetu -tvorba 

projektu a 

prezentačné 

zručnosti 

 Od kvetu k 

plodu  

 

Uvedomiť si, na 

základe 

pozorovania 

zmien konára 

ovocného stromu, 

ako z kvetu 

vzniká plod.  

 

Vedieť porovnať a 

identifikovať 

zmeny konára 

ovocného stromu 

od kvetu k plodu, 

vedieť zasadiť 

semienko a opísať 

ako klíči. 

 

 



 

Voda  
Voda v prírode  

Ţivot rastlín a 

zvierat s vodou  

 

Pozorovaním 

detailov hľadať 

spoločné a 

rozdielne znaky 

vodných rastlín a 

zvierat.  

 

Vedieť 

pozorovaním a 

prácou s 

encyklopédiou 

identifikovať 

rozdielne spoločné 

znaky vodných 

rastlín a vodných 

zvierat . 

 

Ochrana ţivota a 

zdravia  

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

 Potrebujeme 

čistú vodu  

 

Uvedomiť si 

potrebu chrániť a 

rozumne vyuţívať 

vodné zdroje. 

Aktívne sa 

zapojiť do 

ochrany vodných 

zdrojov.  

 

Rozumieť potrebe 

ochrany a 

rozumného 

vyuţívania 

vodných zdrojov. 

 

Environmentálna 

výchova 

 

   

   

  

   

  

   

  

   

5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania.  

 

Jedným zo základných prostriedkov na dosiahnutie cieľov prírodovedy sú vyučovacie hodiny 

rôzneho typu. Pri utváraní zámernej pozornosti v prírodovede má význam organizácia činnosti 

ţiaka. Hlavným zdrojom poznávania je sústavné vyuţívanie poznatkov ţiakov o dianí v prírode a 

v spoločnosti na vyučovacích hodinách, priame pozorovanie na vychádzkach, v kútiku ţivej 

prírody, pri sledovaní a vedení kalendára prírody. Patria sem jednoduché pokusy, práca s 

pracovným zošitom, morfologické cvičenia a vlastné záţitky ţiakov.  

Vzhľadom na vek ţiakov je v prírodovede dôleţitá názornosť. Sústavná práca prispieva k rozvoju 

ţiakovej osobnosti, a to nielen jeho vedomostí, ale aj zručností a pracovných návykov. Témy, 

ktoré nemôţu ţiaci poznať vlastným pozorovaním, im sprostredkujeme rôznymi názornými 

pomôckami (série diapozitívov, krátke filmy, televízne a rozhlasové vysielanie). Pracujú aj s 

rôznymi prírodninami a s nástennými obrazmi. V prírodovedy je pracovný zošit dôleţitou 

učebnou pomôckou pri oboznamovaní sa s učivom tematických celkov a vedie ţiakov k aplikácii 

výtvarných vedomostí.  

Vyuţívaním ukáţok z hudobnej tvorby a ilustrácií z literatúry zameriavame ţiakov vo vyučovaní 

prírodovedy na umenie okolo seba. Uvedomujú si vzťahy a súvislosti medzi javmi a ich 

estetickými hodnotami.  

V didaktických hrách napodobňujú rozličné profesie a učia sa chápať ich význam. Na 

vychádzkach učiteľ vedie ţiakov k pozorovaniu objektov, skúmaním ktorých prehlbujú a rozlišujú 



 

svoje poznanie. Ţiaci sa učia poznané veci a javy systematicky triediť a rozlišovať významné od 

významného.  

Medzi prírodovedu a ostatnými výchovno-vzdelávacími predmetmi existuje mnoho 

medzipredmetových vzťahov. Na základe vyjadrovacích zručností získaných v materinskom 

jazyku si ţiaci osvojujú vedomosti a zručnosti v prírodovede. Poznanie prírodnej a spoločenskej 

skutočnosti sa úzko spája s ústnym i písomným vyjadrovaním sa o nej. Zručnosti získané v 

matematike, triedenie a porovnávanie sú ţiakovi východiskom na osvojovanie nových vedomostí 

počas konkrétnej myšlienkovej činnosti v prírodovede, aj pri manipulácii s rozličným materiálom. 

Orientácia v priestore je nielen matematickým pojmom, ale aj celou témou prírodovedy 2. 

ročníka. Prírodovedné témy v prírodovedy sú motiváciou hodín pestovateľských prác, a naopak, 

vedomosti získané (napr. ošetrovanie izbových rastlín) sa vyuţívajú pri preberaní učiva 

prírodovedy.  

Podľa potreby sa do vyučovania prírodovedy zaraďujú telovýchovné chvíľky. V prvoučných 

vychádzkach majú prvky dopravnej a telesnej výchovy trvalé miesto. Vo vyučovaní prírodovedy 

nechýbajú ani branné prvky; dodrţiavaní základných zdravotníckych zásad a hygienických 

návykov, v poznávaní práce celospoločenských organizácií a pod. Vzhľadom na to, ţe 

prírodoveda svojimi rôznorodými témami sprístupňuje ţiakom rozličné ţivotné situácie, môţe 

mimoškolská výchova v širokých okruhoch nadväzovať na vedomosti, zručnosti a návyky z 

prírodovedy. Školská druţina pokračuje v posilňovaní dopravnej a zdravotnej výchovy, 

organizuje výber prístupných prírodnín a prácu s nimi.  

Obsah prírodovedy je zacielený na prehĺbenie záujmu ţiakov o prírodu a o jej ochranu, o účelné 

vyuţívanie voľného času.  

 

 

6.Učebné zdroje - učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, 

materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..  

 

Učebnica: Prírodoveda CD-2008-13728/29956-1:911 zo dňa 29.7.2008, doc. PaedDr. Adriana 

Wiegerová, PhD., PaedDr. Gabriela Česlová,  

Materiálno–technické prostriedky: obrazové nástenné tabule, kalendár prírody, ukáţky ovocia a 

zeleniny, semien, rodinné fotografie, kalendár, hodiny, hygienické potreby, rôzne obrázky 

prírody.  

 

7.Hodnotenie predmetu.  

 

Predmet Prírodoveda je hodnotený v 1. ročníku známkou. Podklady na hodnotenie získava učiteľ 

sústavným diagnostickým pozorovaním ţiaka, sledovaním výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na 

vyučovanie Pravidelne kontrolujeme aj úroveň grafického prejavu v zošitoch. Hodnotíme 

verbálny prejav ţiaka, jeho komunikatívne schopnosti, aktivitu na vyučovacej hodine.  

Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov 

základnej školy s platnosťou od 1.5.2011 

 

 

 

 

 

 



 

Názov predmetu Prírodoveda 

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 

Časový rozsah 

výučby 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín ročne 

Ročník druhý 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP 

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej 

školy 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Vypracoval Mgr. Monika Keszőczeová 

Školský rok 2013 / 2014 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

Prírodoveda učí ţiakov vnímať prírodu, jej krásy, zmeny v priebehu roka. Počas vyučovania 

ţiaci sledujú prírodu, pozorujú javy v prírode, snaţia sa vysvetľovať a hľadať odpovede na 

otázky týkajúce sa ročných období, rastlín a stromov v okolí školy, pozorovania oblohy, 

ochrany ţivotného prostredia. Súčasťou prírodovedy je aj človek, starostlivosť o zdravie, 

bezpečnosť a zdravý spôsob ţivota. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu 

skúmania javov a udalostí, ktoré súspojené s bezprostredným ţivotným prostredím dieťaťa a s 

dieťaťom samým, deti si rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede. 

2. Ciele učebného predmetu  

Hlavným cieľom predmetu v 2.ročníku je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti 

spoznávaniaprírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné 

orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu 

to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľom vyučovania prírodovedy v 2. ročníku je: 

- podporovať chuť učiť sa 

-rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať 

-všímať si priestor, v ktorom ţijeme a jeho zmeny 

-vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných výtvorov v okolí 

- rozumieť znakom, ikonám 

-hľadať riešenia na otázky 

- hľadať informácie 



 

- svoje návrhy interpretovať ,diskutovať o návrhoch 

- vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať a výsledky sledovania zaznamenávať  

 3. Obsah učebného predmetu 

Ročné obdobie  

Rastliny  

Ovocné stromy  

Zelenina  

Rastliny v lese, v parku, v okolí školy, starostlivosť o rastliny.  

Voda v prírode  

Význam vody pre človeka, znečistenie vody, rozpustné a nerozpustné látky vo vode.  

Ţivot v prírode - zvieratá v prírode, zvieratá v lese, v prostredí okolo školy.  

Človek v prírode - ţivot človeka v prírode, prispôsobenie sa človeka ţivotu v prírode.  

Ochrana prírody. Nevhodné zasahovanie človeka do prírody.  

Zdravá príroda, zdravý človek.  

Správna ţivotospráva  

Úrazy – v prírode, v škole, doma, nebezpečné miesta. 

4. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový  štandard Prierezové  

témy 

Ja a veci 

okolo  

mňa 

Vzduch 

Jeseň a vzduch: jeseň a 

vietor, vietor je pohyb 

vzduchu, vzduchako hmota, 

dôkaz vzduchu ako hmoty 

Hmota 

Stavba domu: rozprávka o 

troch prasiatkach, stavební 

robotníci,stavebný materiál, 

stroje na stavenisku, 

stavebné náradie 

Voda ako vzácna a 

nevyhnutná  

látka: vlastnosti vody – 

farba,chuť a vôňa 

Čo sa vo vode rozpúšťa 

Ţiak  vie pripraviť 

experiment,  

ktorým ţiak dokáţe, ţe 

vzduch je hmota, 

- pouţívať prúdenie 

vzduchu pri hrách, 

vymodelovať domček 

podľa rozprávky, 

postaviť múrik - domček  

zo skladačky, pripraviť  

experiment- akú chuť má 

voda,pripraviť 

experiment, čo sa vo 

vode rozpustí, čo sa 

nerozpustí, vie uviesť 

návrh ako zabrániť  

Tvorba  

projektu a  

prezentačné  

zručnosti 

Environmentálna 

výchova 

Ochrana ţivota  

a zdravia 

Osobnostný a  

sociálny rozvoj 



 

Uţitočnosť a škodlivosť 

vody 

Znečisťovanie vody a 

vodných zdrojov 

Voda v prírode, na 

zemskom povrchu, v 

ovzduší, v jazerách,  

riekach, oblaky, dáţď, rosa, 

sneh 

znečisteniu vody 

-prezentovať dôleţitosť 

vody v ţivote človeka, 

opísať v akých formách 

sa voda nachádza v  

prírode, vysvetliť rozdiel 

medzi riekou, jazerom, 

morom ,oceánom 

Ja a príroda Zelenina a ovocie 

Plod, semeno, ovocie a  

zelenina: triedenie ovocia na  

kôstkovice, malvice a 

bobule 

Triedenie zeleniny podľa 

časti rastliny, ktorú 

konzumujeme 

Uskladňovanie a 

spracovávanie  

ovocia a zeleniny 

Rastliny v lese, v parku 

V parku: ihličnaté a listnaté  

stromy, ich rozoznávanie 

a triedenie, riešenie na 

ochranu parkov 

V lese: význam lesa pre  

človeka, lesné rastliny a  

ţivočíchy 

Rastliny v lese a parku:  

podmienky pre rast rastlín,  

voda, vzduch, telo, svetlo 

Projekt: prezentácia 

projektu 

Ročné obdobia a ich zmeny,  

počasie, zmeny teploty 

Časti rastliny 

Rastliny v mojom okolí: 

poznať ich, dlhodobé 

pozorovanie 

zaznačiť a prezentovať 

Včely- práca včiel a úţitok 

Ţiak  vie rozdeliť ovocie 

podľa semien, 

schematicky zakresliť  

zloţenie plodu. Vie ako 

sa dá spracovať ovocie, 

Vie pomenovať 

plody, zeleninu,  

- rozdeliť a pomenovať 

zeleninu  

podľa znakov, vytvoriť 

pojmovú  

mapu: plody, zelenina, 

ovocie  

- diskutovať, čo nám 

dáva les, ako sa máme 

správať v lese,  

- rozoznať ihličnaté a 

listnaté stromy, určovať 

stromy podľa atlasu 

rastlín, prezentovať  

dôleţitosť stromov pre 

ţivot na Zemi.  

Ţiak vie zdôvodniť či, 

potrebujú rastliny vodu a 

vzduch, 

vyhľadaťinformácie z 

encyklopédie alebo  

z internetu, opísať zmeny 

počas roka, zakresliť 

rastlinu a jej časti, 

pozorovať a zapísať 

dlhodobý rast rastliny, 

pozná vybrané rastliny 

vo svojom okolí, vie 

určiť rastliny podľa  

atlasu rastlín a  vyhľadať  

informácie v odbornej 

literatúre alebo na 

internete. 

Ţiak pozná uţitočnosť 

včiel. 

Ochrana ţivota  

a zdravia 

Tvorba  

projektu a  

prezentačné  

zručnosti 

Osobnostný a  

sociálny rozvoj 

Environmentálna 

výchova 

Ochrana ţivota  

a zdravia  

Tvorba  

projektu a  

prezentačné  

zručnosti 

Mediálna  

výchova 



 

Ja a zdravie Úraz, choroba: rozdiely 

medzi nimi, vymenovať 

beţné chorobya úrazy, 

predchádzanie úrazom a  

chorobám, prvá pomoc pri  

ľahkých úrazoch 

Lekárnička a teplomer: 

obsah lekárničky, druhy 

teplomerov,odmeranie 

teploty, zostrojenie  

teplomeru 

Lekár a zdravotná sestra: 

náplň ich práce, opis 

návštevy u lekára 

Lekári – špecialisti: chrup a  

starostlivosť oň, ústna 

dutina 

Správna ţivotospráva:  

hygienické návyky, pohyb 

na čerstvom vzduchu a 

spánok 

Ţiak vie rozpoznať 

rozdiely a  

pojmy -úraz a choroba, 

vymenovať  

úrazy a choroby, pozná 

základný obsah 

lekárničky, vie ošetriť  

jednoduché odreniny a 

rany ,opísať návštevu u 

lekára, vie zmerať teplotu 

teplomerom, zmerať  

teplou vody,  opísať 

správne čistenie zubov – 

praktické činnosti,  

pozná príčinu kazov. Vie  

diskutovať o lekárskej 

ambulancii, vie vyhľadať 

informácie o lekároch  

špecialistoch na 

internete, v odbornej 

literatúre Pozná správne  

hygienické návyky, 

pozná rozdiel  

medzi odpočinkom a 

prácou, vie sa  

zapojiť  do aktívneho 

pohybu. 

Mediálna  

výchova  

Ochrana ţivota  

a zdravia  

Osobnostný a  

sociálny rozvoj 

 

Začlenenie prierezových tém a prepojenie s inými predmetmi 

Prierezové témy sú prepojené s inými predmetmi – medzipredmetové vzťahy – s predmetmi 

biológia, telesná výchova, dejepis, slovenský jazyk. 

Prierezová téma Vzdelávacia stratégia 

Multikultúrna výchova - rozvíjať u ţiakov poznanie rozličných 

tradičných aj nových  

kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti ako 

spoločenskú  

realitu 

- rozvíjať ţiakove interkultúrne kompetencie 

pre komunikáciu  

a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr 

- naučiť ţiakov akceptovať rozmanitosti ako 

realitu danú  

prírodou, rozvíjať u ţiakov schopnosť 

rozlišovať a naopakporovnávať odlišnosti 

Mediálna výchova - učiť ţiakov zmysluplne, kriticky a 

selektívne vnímať a vyuţívať médiá a ich 

produkty 



 

- naučiť ţiakov schopnosti samostatne 

vyjadriť svoj názor na informácie z médií 

- učiť ţiakov ako vyuţívať médiá, naučiť sa s 

nimi narábať, naučiť ich informácie z médií 

vyuţívať pre svoju potrebu 

Environmentálna výchova posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k 

zdravému ţivotnému štýlu a vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia 

- posilňovať u ţiakov pocit zodpovednosti vo 

vzťahu k prírode, zvieratám 

- poznávať rozmanitosť rôznych tvarov, 

kríţenie rôznych druhov odrôd rastlín alebo 

ţivočíšnych plemien, naučiť sa starať sa  

o svoje okolie 

Starostlivosť o zdravie rozvíjať ľudský potenciál ţiakov, poskytovať 

im základy pre plnohodnotný a zodpovedný 

otvorený a tvorivý prístup k ţivotu 

- rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, 

sebapoznávanie, sebaúctu,  

sebadôveru a s tým spojené prevzatie 

zodpovednosti za svoje  

konanie, za osobný ţivot a sebavzdelávanie 

- rozvíjať u ţiakov schopnosť tvoriť, 

pociťovať radostný záţitok z objavovania 

novotvarov, rešpektovať navrhnuté pravidlá 

Dopravná výchova prednáška s príslušníkom obecnej polície 

- návšteva dopravného ihriska 

- vychádzka spojená s vyuţitím získaných 

zručností v praktickom ţivote 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti vyhľadávanie, spracovávanie a pouţívanie 

informácií z rôznych zdrojov 

- vyuţitie encyklopédie, detskej a odbornej 

literatúry 

- prezentácie práce, vyjadrenie svojho 

názoru, riešenie problematiky 

Regionálna výchova rozhovor, beseda so starými rodičmi, riadený 

rozhovor 

- spoznávanie staviteľských pamiatok v 

regióne 

- exkurzia, návšteva výstavy, múzea, galérie, 

kostola 

- rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia 

- regionálne ľudové prvky 

 

5. Stratégie - metódy a formy práce 

Pri realizácií cieľov a úloh prírodovedy sa najčastejšie uplatňujú tieto metódy: 

-pozorovanie 



 

-rozhovor 

-rozprávanie 

-vysvetľovanie 

-beseda 

-pokus 

-demonštrácia 

-práca s textom - práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou 

- vychádzka 

-didaktické hry, dramatizácia 

6.  Učebné zdroje 

Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ, ( WiegerováA.ČeslováG.,Kopáčová J., SPN – Mladé letá, s.r.o., 

Bratislava 2012 

encyklopédie, časopisy, internet, obrázkové slovníky, obrázkový materiál, metodická 

príručka, DVD. 

7. Hodnotenie predmetu 

Predmet prírodoveda v druhom ročníku hodnotíme podľaMetodického pokynu č. 22/2011 / 

č.:2011-3121/12824:-921 na hodnotenie ţiakov základnej školy. Pri hodnotení ţiakov so 

špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov 

so špecifickými potrebami.  

Hodnotiace portfólio 

- ústne odpovede 

-praktické úlohy – projekt, výskumné projektové úlohy, záznamy o pozorovaniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Názov predmetu Prírodoveda 

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník Tretí 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy Hlavná 787/25 

Názov ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelávania ISCED I 

Dĺţka štúdia 4 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Vypracované 30.08.2013 

Schválila vedúca MZ Mgr. Hertelová Gabriela 

Šk. rok: 2013/2014 

 

1.Charakteristika predmetu 

Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné 

oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým 

preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale 

postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň 

s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho 

procesu.  

Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je 

riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích 

problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych 

schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, 

ktoré sú spojené s bezprostredným ţivotným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. 

Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah 

k prírode, ale aj k samotnej vede.  



 

Prírodoveda učí ţiakov vnímať prírodu, jej krásy, zmeny v priebehu roka. Počas vyučovania 

ţiaci sledujú prírodu, pozorujú javy v prírode, snaţia sa vysvetľovať a hľadať odpovede na 

otázky týkajúce sa ročných období, rastlín a stromov v okolí školy, pozorovania oblohy, 

ochrany ţivotného prostredia. Súčasťou prírodovedy je aj človek, starostlivosť o zdravie, 

bezpečnosť a zdravý spôsob ţivota.   

 

2.Ciele predmetu  

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa 

v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje 

jeho kognitívna úroveň. Cieľ je moţné bliţšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k: 

 spoznávaniu ţivotného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k 

vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody. 

 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním 
a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch. 

 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom vyuţívania všetkých 
zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne. 

 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním. 

 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.  

 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu. 

 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné 
javy a existencie. 

 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do 

efektívnejšieho vyuţívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje. 

 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho 
aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého ţivotného štýlu.  

  

Čiastkové ciele predmetu  

Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. 

Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ 

nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo 

najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto 

konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám.  

Tretí a najmä štvrtý ročník sú v Prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby bolo 

moţné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách.  

Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne 

spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo 

vzdelávacom procese tak, aby:  

si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú 

beţne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť 



 

flexibilnejšieho pouţívania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu 

súvisia a prečo,... 

si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je moţné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s 

čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, 

farba,... 

si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od beţnej, nevedeckej 

komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych 

druhov rastlín a ţivočíchov, ... 

si osvojili vedomosti o vzťahoch ţivej a neţivej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie 

ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, 

ekosystematické vzťahy,... 

si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v beţnom ţivote nevedecký obsah (s 

čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť 

rozširovať a naopak zuţovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy 

rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťaţlivosť, ... 

Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí 

aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu vyuţívaniu svojich 

vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. 

U dieťaťa sa tak v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky: 

Dieťa dokáţe vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa 

najmä motiváciou k poznávaniu). 

Dieťa chápe význam vedy pre kaţdodenný ţivot a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne 

vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové ţivotné prostredie (prejaví sa najmä 

dokonalejším chápaním vedeckej práce). 

Dieťa citlivo pristupuje k ţivej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k ţivým 

organizmom). 

Dieťa vie, ţe kaţdá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie 

a preferenciou logických princípov myslenia). 

Dieťa dokáţe meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou 

argumentáciou (prejaví sa najmä rozváţnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách). 

Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov  

a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú 

hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne 

gramotným. 

 

 



 

 

3. Obsah učebného predmetu 

 

Obsah je rozdelený do 3 tematických celkov: 

 

1. Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastnosti látok, voda, vzduch 
2. Technika, technické objavy 
3. Živé organizmy 

 
      Jednotlivé tematické celky sa zaoberajú týmito témami: 

 

Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastnosti látok, voda, vzduch 

1. Triedenie a rozpoznávanie látok podľa ich vlastnosti 

2. Zmeny vlastnosti látok 

3. Voda – vlastnosti vody 

4. Vzduch- čistota, pohyb vzduchu 

5. Porovnávanie a meranie  

6. Meranie objemu kvapalín podľa valca  

7. Meranie hmotnosti  

8. Fyzikálne veličiny. Hmotnosť, čas, objem, teplota, sila  

9. Meranie fyzikálnych veličín meradlami, zápis do tabuliek 

 

Technika, technické objavy 

1. Technika okolo nás  

2. Jednoduché stroje  

3. Projekty: premiestňovanie nákladu  

4. Ako Egypťania stavali pyramídy  

5. Prevody ozubených kolies v domácnosti  

6. Vytvor svetelný pútač pre....  

7. Elektrická energia  

 



 

Živé organizmy 

1. Človek 

2. Živočíchy 

 

 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi: 

 

Začlenenie prierezových tém 

Prierezová téma  Vzdelávacia stratégia  

Multikultúrna výchova  

 

 

- rozvíjať u ţiakov poznanie rozličných tradičných aj 

nových kultúr, akceptovať kultúrne rozmanitosti ako 

spoločenskú realitu  

- rozvíjať ţiakove interkultúrne kompetencie pre 

komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr  

- naučiť ţiakov akceptovať rozmanitosti ako realitu 

danú prírodou, rozvíjať u ţiakov schopnosť rozlišovať 

a naopak porovnávať odlišnosti 

Mediálna výchova  

 

učiť ţiakov zmysluplne, kriticky a selektívne vnímať a 

vyuţívať médiá a ich produkty  

- naučiť ţiakov schopnosti samostatne vyjadriť svoj 

názor na informácie z médií  

- učiť ţiakov ako vyuţívať médiá, naučiť sa s nimi 

narábať, naučiť ich informácie z médií vyuţívať pre 

svoju potrebu 

Starostlivosť o zdravie  

 

-rozvíjať ľudský potenciál ţiakov, poskytovať im 

základy pre plnohodnotný a zodpovedný otvorený a 

tvorivý prístup k ţivotu  

- rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, 

sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie 

zodpovednosti za svoje konanie, za osobný ţivot a 

sebavzdelávanie  

- rozvíjať u ţiakov schopnosť tvoriť, pociťovať 

radostný záţitok z objavovania novotvarov, 

rešpektovať navrhnuté pravidlá 

Dopravná výchova  

 

-prednáška s príslušníkom obecnej polície  

-návšteva dopravného ihriska  



 

- vychádzka spojená s vyuţitím získaných zručností v 

praktickom ţivote  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

 

-vyhľadávanie, spracovávanie a pouţívanie informácií 

z rôznych zdrojov  

- vyuţitie encyklopédie, detskej a odbornej literatúry  

- prezentácie práce, vyjadrenie svojho názoru, riešenie 

problematiky 

Regionálna výchova  

 

-rozhovor, beseda so starými rodičmi, riadený 

rozhovor  

-spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne --

exkurzia, návšteva výstavy, múzea, galérie, kostola  

- rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia  

- regionálne ľudové prvky  

 

 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

      Obsah učiva predmetu vlastiveda úzko súvisí s obsahom učiva iných predmetov, ako sú: 

výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, slovenský jazyk a literatúra, matematika, hudobná 

výchova, prírodoveda. 

 

4.Poţadovaný výstup ţiakov z predmetu prírodoveda: 

Ţiak vie: 

 - určiť vlastnosti látok podľa zmyslových vnemov  

- vedieť zdôvodniť zmeny vlastnosti látok: topenie, tuhnutie, vyparovanie, kondenzácia  

- odmerať objem kvapalín podľa odmerného valca  

- odmerať hmotnosť  

- odmerať teplotu vody a vzduchu laboratórnym teplomerom  

- odmerať teplotu ľudského tela lekárskym teplomerom  

- odmerať silu silomerom  

- pracovať s tabuľkami a zosumarizovať výsledky merania do tabuľky  

- pripraviť experiment na zistenie podmienok zmeny látok  

- porovnávať vlastnosti látok, sily, hmotnosti ţiakov v triede  

- zostrojiť filter na čistenie vody  

- poznať jednotky objemu a hmotnosti 

 

 



 

 

5.Výchovné a vzdelávacie stratégie – formy a metódy práce 

 

 

Vyuţívať v predmete prírodoveda vyučovacie metódy: 

 priameho prenosu poznatkov (ţivé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, 

vysvetľovanie, besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a 

odpovedí) 

 sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia) 

 práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou) 

 a iné aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.) 

V edukačnom procese prírodovedy by sa mala vyuţívať nielen základná organizačná forma 

vyučovacia hodina, ale aj exkurzia, vychádzka. Vyučovanie prírodovedy by malo byť 

záţitkovým vyučovaním. 

 

6.Učebné zdroje 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje:  

Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ (podľa novej školskej reformy)a ďalšie odborné publikácie k 

daným témam prírodovedy, encyklopédie, detské časopisy,  atlasy, webové stránky s témami 

prírodovedy (www.zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické prostrieky, ktoré má 

škola k dispozícii. 

7.Hodnotenie predmetu 

 

Klasifikácia a hodnotenie ţiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

ţiakov základnej školy č.2011-3121/12824:4-921 platného od 1. mája 2011. 

Prírodovedu v 3. ročníku klasifikujeme. Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa 
vyjadrujú určenými piatimi stupňami. 

Vo výchovno – vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebeţné a celkové hodnotenie, ţiak má 

právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa 

uskutočňuje priebeţné a celkové hodnotenie: Priebeţné hodnotenie sa uskutočňuje pri 

hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne 

motivačný charakter, celkové hodnotenie ţiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa 

uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo 

najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom 



 

vyučovacom predmete. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, 

pedagogický takt voči ţiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči ţiakovi. Pri 

priebeţnom hodnotení učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliada na 

jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. Pri celkovom hodnotení objektívne 

hodnotí kvalitu vedomostí, zručností a návykov. Predmetom hodnotenia vo výchovno-

vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích 

predmetoch v súlade s poţiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové 

kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota 

spolupracovať a správanie ţiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúţi ako prostriedok 

pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti ţiaka. 

Hodnotenie písomných prác : 

100% 95% =149% -25% = 4 
94% -75% = 224% -= 5 
74% -50% = 3 
 

Prospech  ţiaka v  sa klasifikuje týmito stupňami: 

Stupeň 1 (výborný)                                                        

Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

vyuţívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a 

tvorivo uplatňuje osvoje nevedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí.Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstiţný. Grafický 

prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné aţ originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný)                                                

Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo 

vyuţívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a 

kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občasne 

dostatky v správnosti, presnosti a  výstiţnosti. Grafický prejav je prevaţne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý)                                                        

Ţiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných 

osnov a pri ichvyuţívaní mánepodstatnémedzery.Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

vyuţíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáţe s 

učiteľovoupomocouopraviť. V ústnom a písomnomprejavemáčastejšienedostatky v 

správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností 

sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Ţiak má závaţné medzery v celistvosti   a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

učebných osnov ako aj  v  ich vyuţívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 



 

vyuţívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejavmá často v správnosti, 

presnosti a výstiţnosti váţne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Váţne nedostatky dokáţe ţiak s pomocou učiteľa 

opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Ţiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými osnovami, má v nich závaţné 

medzery, preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

vyuţívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a 

grafický prejav sú na nízkej úrovni. Váţne nedostatky nedokáţe opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Názov predmetu Prírodoveda 

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích hodín ročne 

Ročník štvrtý 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺţka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Vypracoval Mgr.GabrielaHertelová 

Školský rok 2013/2014 

 

        1.   Charakteristika predmetu 

Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti 

ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom 

predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa 

s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním 

rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.  

            Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie 

čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne 

detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné 

činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným 

ţivotným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného 

vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede. 

 

         2.   Cieľ predmetu 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách 

a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. 

Cieľ je moţné bliţšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k: 

 



 

• spoznávaniu ţivotného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie 

pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody. 

• rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním 

v rôznych informačných zdrojoch. 

• rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom vyuţívania všetkých zmyslov 

a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne. 

• opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním. 

• rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.  

• nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu. 

• tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy 

a existencie. 

• uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho 

vyuţívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje. 

• poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej 

ochrane prostredníctvom zdravého ţivotného štýlu.  

 

Štvrtý  ročník je  v Prírodovede zameraný obsahovo a činnostne tak, aby bolo moţné dosiahnuť 

rozvoj kognitívnych schopností. S ich rozvojom sa spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa 

v oblasti prírodných vied. 

 Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby  

 

• si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú 

beţne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť 

flexibilnejšieho pouţívania pojmov)– ako spolu súvisia a prečo,... 

• si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je moţné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s 

čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, gravitácia, trenie,... 

• si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od beţnej, nevedeckej 

komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych 

druhov rastlín a ţivočíchov, ... 

• si osvojili vedomosti o vzťahoch ţivej a neţivej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie 

ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické 

vzťahy,... 

• si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v beţnom ţivote nevedecký obsah (s 

čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť 

rozširovať a naopak zuţovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy 

rozpúšťanie,  príťaţlivosť, ... 

 



 

Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj 

rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu vyuţívaniu svojich vedomostí. 

Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak 

v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky: 

 

• Dieťa dokáţe vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa 

najmä motiváciou k poznávaniu). 

• Dieťa chápe význam vedy pre kaţdodenný ţivot a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne 

vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové ţivotné prostredie (prejaví sa najmä 

dokonalejším chápaním vedeckej práce). 

• Dieťa citlivo pristupuje k ţivej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k ţivým 

organizmom). 

• Dieťa vie, ţe kaţdá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie 

a preferenciou logických princípov myslenia). 

• Dieťa dokáţe meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou 

argumentáciou (prejaví sa najmä rozváţnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách). 

Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov  a rozvoj 

špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu 

a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.  

 

Špecifikácia vzdelávacieho predmetu  

 

        Vzhľadom na špecifiká prírodovedného vzdelávania je predmet prírodoveda zameraný 

predovšetkým na rozvoj kognitívnych, informačných a čiastočne sociálnych kompetencií. Pri rozvoji 

kognitívnych kompetencií je dieťa vedené k špecifickému spracovávaniu informácií získaných 

vlastným pozorovaním a skúmaním, rozvíjajú sa objavné (induktívne) spôsoby poznávania. Pri rozvoji 

informačných kompetencií ide predovšetkým o rozvoj detskej schopnosti vyhľadávať informácie v 

rôznorodých zdrojoch a posudzovať ich vyuţiteľnosť pre pochopenie skúmaného javu ako aj ich mieru 

objektivity poskytovaných údajov. Pri rozvoji sociálnych kompetencií ide predovšetkým o rozvoj 

konštruktívneho dialógu zameraného na modifikáciu aktuálne platných predstáv detí o skúmaných 

javoch.  

Vzdelávací obsah je konštruovaný tak, aby si deti postupne systematizovali poznatky o prírode, ktoré 

nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústreďujú na opis pozorovaných skutočností, 

rozvíjajú si pozorovacie, kategorizačné schopnosti a neskôr sa sústreďujú na rozširovanie poznania 

tým, ţe sa snaţia skúmať principiálne fungovanie vybraných prírodných javov. Rozvíjajú sa 

schopnosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch 



 

sekundárnych zdrojov. Uvedené spôsobilosti a kompetencie sa rozvíjajú pri nadobúdaní a modifikácii 

vybraných pojmov a najmä pri modifikácii komplexnejších predstáv, ktoré sú špecifikované 

obsahovým štandardom v jednotlivých témach.  

Prírodovedné vzdelávanie je základom pre kvalitný rozvoj ekologických poznatkov, 

environmentálnych súvislostí, ako aj pre kvalitný rozvoj kladného postoja k vlastnému zdraviu a 

zdravému ţivotnému štýlu. Keďţe ide o rozvoj postojov a poznatkov vytvorených na základe tvorby 

súvislostí medzi vedomosťami, nie je vhodné ich rozvíjať osobitnými aktivitami, ich rozvoj je 

súčasťou špecifického prístupu k prírodovednému vyučovaniu. Ich zmysluplný rozvoj je zabezpečený 

špecifikáciou výkonového štandardu, ktorý sústreďuje ţiakov na tvorbu súvislostí medzi 

nadobúdanými poznatkami. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Kľúčová kompetencia: učiť sa 

• vyuţívať vhodné spôsoby pre efektívne vyučovanie, 

• vyhľadávať a triediť informácie a na základe ich pochopenia pouţívať vhodné termíny, znaky 

a symboly, 

• spájať veci do súvislostí, 

• samostatne pozorovať a experimentovať, 

• získané výsledky porovnávať a poznávať zmyslami, 

Kľúčová kompetencia: riešiť problémy 

• vnímať najrôznejšie problémové situácie v škole i mimo nej, 

• vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problémov, 

• samostatne riešiť problémy a voliť vhodné spôsoby riešenia, 

• prakticky overovať správnosť riešenia problémov a osvedčené postupy aplikovať pri riešení 

podobných situácií. 

Kľúčová kompetencia: sociálnej a komunikačnej spôsobilosti 

• formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory, 

• vedieť počúvať názory iných ľudí, 

• porozumieť rôznym druhom textov , 

• vyuţívať informačné a komunikačné prostriedky, 

• vyuţívať získané komunikatívne schopnosti na vytváranie vzťahov potrebných  

      k plnohodnotnému spoluţitiu. 

Kľúčová kompetencia: osobnej, sociálnej a občianskej spôsobilosti 

 

• vytvárať  pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje ţiacku sebadôveru a sebarozvoj 



 

• uvedomovať si vlastné potreby a aktívne vyuţívať svoje moţnosti, 

• aktívne si chrániť svoje fyzické a duševné zdravie, 

• kontrolovať vlastné konanie, vedieť  odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

• účinne spolupracovať v skupine, 

• ochotne prijímať nové nápady, prípadne sám prichádzať s novými nápadmi a postupmi, 

• diskutovať o nich, prispievať k spoločnej práci, 

• podieľať sa na dobrých medziľudských vzťahoch v triede. 

Kľúčová kompetencia: prírodovedného myslenia 

• rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú  

      k syntetizácii poznatkov. 

Kľúčová kompetencia: vnímania a chápania kultúry 

 

• rešpektovať vkus iných ľudí a primerane veku vedieť vyjadriť svoj názor a vkusový postoj 

• poznať základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

• správať sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám tolerovať iné kultúry. 

 

Kľúčová kompetencia: rozvoj informačnej  komunikácie 

• pouţívať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a  

      učení sa  

 

      3.Témy a obsah predmetu, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

      Vzhľadom na špecifiká prírodovedného vzdelávania je predmet prírodoveda zameraný 

predovšetkým na rozvoj kognitívnych, informačných a čiastočne sociálnych kompetencií. 

Pri rozvoji kognitívnych kompetencií je dieťa vedené k špecifickému spracovávaniu 

informácií získaných vlastným pozorovaním a skúmaním, rozvíjajú sa objavné 

(induktívne) spôsoby poznávania. Pri rozvoji informačných kompetencií ide 

predovšetkým o rozvoj detskej schopnosti vyhľadávať informácie v rôznorodých zdrojoch 

a posudzovať ich vyuţiteľnosť pre pochopenie skúmaného javu ako aj ich mieru 

objektivity poskytovaných údajov. Pri rozvoji sociálnych kompetencií ide predovšetkým o 

rozvoj konštruktívneho dialógu zameraného na modifikáciu aktuálne platných predstáv 

detí o skúmaných javoch. Vzdelávací obsah je konštruovaný tak, aby si deti postupne 

systematizovali poznatky o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr 

sa sústreďujú na opis pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie, kategorizačné 



 

schopnosti a neskôr sa sústreďujú na rozširovanie poznania tým, ţe sa snaţia skúmať 

principiálne fungovanie vybraných prírodných javov. Rozvíjajú sa schopnosti potrebné 

pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch 

sekundárnych zdrojov. Uvedené spôsobilosti a kompetencie sa rozvíjajú pri nadobúdaní a 

modifikácii vybraných pojmov a najmä pri modifikácii komplexnejších predstáv, ktoré sú 

špecifikované obsahovým štandardom v jednotlivých témach. Prírodovedné vzdelávanie 

je základom pre kvalitný rozvoj ekologických poznatkov, environmentálnych súvislostí, 

ako aj pre kvalitný rozvoj kladného postoja k vlastnému zdraviu a zdravému ţivotnému 

štýlu. Keďţe ide o rozvoj postojov a poznatkov vytvorených na základe tvorby súvislostí 

medzi vedomosťami, nie je vhodné ich rozvíjať osobitnými aktivitami, ich rozvoj je 

súčasťou špecifického prístupu k prírodovednému vyučovaniu. Ich zmysluplný rozvoj je 

zabezpečený špecifikáciou výkonového štandardu, ktorý sústreďuje ţiakov na tvorbu 

súvislostí medzi nadobúdanými poznatkami.  

  Téma: Rastliny  

Všeobecný cieľ: Téma je zameraná na objasnenie rozmanitosti prírody, pričom ţiak si 

rozmanitosť uvedomuje na základe vlastného pozorovania a vyuţívania minulých 

skúseností. Cieľom je, aby ţiak vedel o rozmanitosti prírody plynule rozprávať, aby 

vysvetľoval, čím sa jednotlivé objekty prírody od seba odlišujú a čo majú zhodné. 

Rozvíjajú sa najmä pozorovacie a kategorizačné schopnosti ţiakov. V téme ţiaci sami i s 

pomocou učiteľa zisťujú odpovede na nasledujúce otázky a dosahujú uvedený 

vedomostný štandard:  

     Čím sa líšia rastliny od iných organizmov? 

Rastliny ako ţivé organizmy Ţivotné prejavy rastlín 

Ţiak vie vymenovať, kde všade rastú rastliny, vie uviesť, ţe rastliny rastú aj vo vode, na 

skalách, vo veľmi chladných oblastiach, tieţ vo veľmi teplých oblastiach, v močariskách, 

ale aj na iných rastlinách. Vytvára súvislosti medzi predchádzajúcimi skúsenosťami a 

aktuálne získavanými vedomosťami. Ţiak vie, ţe rastliny sú ţivými súčasťami prírody a 

to aj napriek tomu, ţe nie sú tak pohyblivé ako napríklad ţivočíchy alebo človek. S 

pomocou učiteľa ţiak identifikuje niektoré zo základných ţivotných prejavov rastlín. 

Z akých častí sa skladá rastlina? Základná stavba rastlinného tela: koreň, stonka, list, kvet, 

plod. Ţiak vie, ţe rastliny sú si podobné základnou stavbou: koreň, stonka, listy, kvety, 



 

plody. Ţiak vie uvedené časti rastliny na príklade určitého rastlinného druhu identifikovať 

a uvedomuje si, ţe môţu mať rôzne tvary, veľkosti a farby. Rastlinné časti vie 

identifikovať na byline, drevine i machu. Cieľavedome a detailne skúma a porovnáva 

rôzne rastliny a vie spontánne vyjadriť podobnosti a rozdiely.  

      Čo potrebuje rastlina na to, aby rástla? 

Základné podmienky pre rast rastliny: svetlo, teplo, voda, vzduch, pôda. Ţiak vie, ţe 

rastliny sa vzájomne na seba podobajú okrem základnej stavby aj základnými 

charakteristikami spôsobu ţivota. Vie, ţe rastliny potrebujú pre svoj ţivot svetlo, teplo, 

vodu, vzduch a ţiviny. Ak nie je niektorá z uvedených podmienok poskytnutá, tak rastlina 

neprosperuje, nerastie, prípadne vädne aţ usychá. Uvedené informácie vie primerane 

vysvetliť a s pomocou učiteľa vie realizovať pokus na overenie poznatku o tom, ţe 

rastlina potrebuje na rast svetlo (prípadne teplo, vodu, vzduch).  

      Potrebujú všetky rastliny rovnaké mnoţstvo vody? Význam vody pre rastliny, Vodné 

rastliny, suchomilné rastliny 

Ţiak vie, ţe rastliny potrebujú pre svoj ţivot vodu. Ţiak vie, ţe rastliny sa môţu líšiť v 

tom, koľko vody pre svoj ţivot potrebujú. Ţiak vie, ţe niektoré rastliny ţijú pod vodou, 

iné na vode a niektoré vodu potrebujú v pôde. Vie uviesť príklady rastlín, ktoré ţijú vo 

vode (lekno, ţaburinka) a vie uviesť príklady rastlín, ktoré ţijú na miestach s malým 

mnoţstvom vody (skalnice, kaktusy). Uvedený jav vie s pomocou učiteľa prakticky 

skúmať. Uvedomuje si, ţe rastliny rastú na miestach, ktoré poskytujú rastlinám rôzne 

mnoţstvo vody – pri vode ivo vode, ale aj na suchých miestach a skalách. Ţiak spoznáva, 

ţe rastliny rastúce na suchých miestach vydrţia dlhšie bez vody ako rastliny ţijúce vo 

vlhkých podmienkach.  

        Potrebujú rastliny rovnaké mnoţstvo svetla a tepla? Význam svetla pre rastliny 

.rastliny krátkych dní ,rastliny dlhých dní 

Ţiak vie, ţe tie rastliny, ktoré prirodzene rastú na tienistých miestach nepreţijú na 

miestach s priamym slnečným svetlom a naopak. Danú informáciu vie pozorovať v 

prírode a potvrdiť si tak vedomosť skúsenosťou. Uvedomuje si, ţe poznáme aj rastliny, 

ktoré rastú a kvitnú na jar alebo na jeseň, keď je deň ešte krátky a počasie chladnejšie a 

potom sú rastliny, ktoré kvitnú počas leta, kedy je deň dlhý a teplý. Vie uviesť niekoľko 

príkladov rastlín, napríklad sneţienky, reďkovka, chryzantémy alebo paprika.  



 

     Čím sa od seba rastliny odlišujú? 

Druhová rozmanitosť rastlín. Ţiak vie, ţe rastliny majú veľa znakov spoločných a tým sa 

odlišujú od iných ţivých súčastí prírody. Ţiak zároveň vie, ţe rastliny sa inými znakmi 

vzájomne odlišujú – ţiak má osvojené základy poznávania druhovej rozmanitosti. Ţiak 

pozná 10 rastlín (vie ich pomenovať rodovým názvom), ktoré beţne pozoruje vo svojom 

okolí a vie vysvetliť, na základe ktorých znakov rozpoznal, ţe ide o daný druh. Ţiak 

dokáţe detailne pozorovať rôzne rastlinné druhy a identifikovať niektoré druhové 

rozdiely. 

      Majú všetky rastliny rovnaký koreň? Koreň rastliny 

Tvar a funkcia koreňa Ţiak vie vysvetliť dve základné funkcie koreňa – čerpanie ţivín z 

pôdy a upevnenie rastliny v pôde. Uvedomuje si, ţe rôzne rastliny majú rôzne korene a 

danú skutočnosť vie vedecky skúmať (objektívne s meraním a porovnávaním). Má 

osvojený poznatok, ţe rôzne korene sa líšia napríklad veľkosťou, pričom veľkosť súvisí s 

funkciou upevnenia v pôde (veľké rastliny potrebujú veľké korene). Vie vysvetliť, prečo 

majú rastliny hlbšie, širšie rozvetvené korene a to v súvislosti s funkciou koreňa pri 

získavaní vody a ţivín z pôdy. To znamená, ţe vie napríklad vysvetliť, prečo majú rastliny 

z oblastí s nedostatkom vody hlbšie korene. Poznatky o funkcii koreňa vie vyuţiť pri 

presádzaní rastlín tak, aby rastlina po presadení prosperovala a ak neprosperuje, vie tento 

jav vysvetliť v súvislosti s narušením koreňovej sústavy.Ţiak je oboznámený s tým, ţe 

koreň môţe mať aj zásobnú funkciu, vie v tejto súvislosti uviesť príklady koreňovej 

zeleniny.  

      Majú všetky rastliny rovnaké stonky? Rastlinná stonka Tvar a funkcia stonky 

Ţiak má osvojený poznatok o tom, ţe rastliny sa odlišujú stonkou. Okrem toho, ţe vie 

rozdeliť rastliny na byliny a dreviny a tie na kry a stromy, vie detailným pozorovaním 

zistiť, akými rôznymi vlastnosťami sa stonky odlišujú. Vie, ţe stromy majú rôznu výšku, 

hrúbku, odlišujú sa kôrou. Vie, ţe byliny môţu mať napríklad dutú alebo plnú stonku, 

môţu byť na priereze okrúhle, oválne, hranaté, môţu mať na stonke chĺpky, iné môţu byť 

bez chĺpkov a podobne. Ţiak vie pozorovať, ţe niektoré stonky sa vetvia a iné nie, 

informácie primerane reprodukuje. Vie vysvetliť, ţe niektoré stonky vytvárajú úponky, 

ktorými sa prichytávajú o podklad a dostávajú sa tak vyššie, aby mali lepší prístup k 

svetlu.  



 

        Majú všetky rastliny rovnaké listy? Rastlinné listy Tvar a funkcia listov 

Ţiak vie, ţe rastliny sa vzájomne od seba dajú rozlišovať napríklad tvarom listovej čepele, 

kresbou ţilnatiny a rôznosťou zúbkovania na okraji listu, ako aj farbou. Pri poskytnutí 

viacerých rastlinných druhov vie vymenovať niektoré znaky, ktorými sa listovými 

čepeľami vzájomne tieto rastliny odlišujú a dané znaky primerane opísať. Ţiak vie 

jednoducho vysvetliť, ţe funkciou listov je prijímať slnečné svetlo a preto sú listy ploché 

a široké – aby zachytili väčšie mnoţstvo svetla. Poznatok vie vyuţiť pri objasňovaní 

pozorovaných javov, napríklad vie vysvetliť na základe pozorovania, ţe ak rastline 

odstránime väčšie mnoţstvo listov, tak uhynie, lebo nemá ako získavať slnečné svetlo.  

      Majú všetky rastliny rovnaké kvety? Kvety Tvar a zloţenie kvetov 

Ţiak vie, ţe rastliny sa vzájomne od seba odlišujú rôznym tvarom, farbou a zloţením 

kvetov. Pri porovnávaní kvetov si okrem farby všíma tvar a počet lupeňov a farbu a počet 

tyčiniek. Vie, ţe na povrchu tyčiniek je peľ, ktorý môţe mať rôznu farbu. Vie, ţe niektoré 

rastliny majú samostatné kvety a iné ich majú zoskupené do súkvetí. Vie pozorovať aj 

veľmi drobné kvety nevýrazných farieb, napríklad kvet liesky, orecha, skorocelu, ţihľavy 

či rôznych druhov tráv.  

          Jednoducho vie vysvetliť funkciu kvetu – z kvetu sa vyvíjajú plody, ktoré obsahujú 

semená. Prečo rastliny kvitnú? Funkcia kvetov Opeľovače 

Ţiak vie, ţe rastliny tvoria kvety preto, aby vytvorili plody obsahujúce semená, z ktorých 

v ďalšom roku vyrastú nové rastliny. Ţiak vie, ţe kvety môţu mať veľmi rôzne tvary, 

veľkosti, niekedy sú nenápadné, inokedy veľmi výrazné. Ţiak si uvedomuje, ţe niektoré 

rastliny poznáme zvyčajne v kvete a iné poznáme skôr bez kvetov. Vie vysvetliť túto 

skutočnosť tým, ţe niektoré kvety kvitnú pomerne dlho a iné kvitnú veľmi krátko. Ţiak 

vie, ţe v kvete sa nachádzajú tyčinky a na nich je peľ, ktorý opeľovače prenášajú na iné 

kvety a len vtedy sa môţe zmeniť kvet na plod. 

          Čím sa odlišujú plody rôznych rastlín? Rastlinné plody Tvar a funkcia rastlinného 

plodu 

Ţiak vie vysvetliť, ţe plod je tá časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu po jeho opelení. 

Jednoducho vie opísať proces opelenia pomocou vetra a opeľovačov (včely, čmele, 

motýle). Uvedenú informáciu vie spojiť s vlastnou minulou skúsenosťou s pozorovaním 



 

opeľovačov na kvetoch a vie vysvetliť, ako sa dostane peľ z jedného kvetu na druhý. Vie, 

ţe plod obsahuje semeno. Jednoduchým pozorovaním vie zistiť, ktoré druhy ovocia a 

zeleniny sú plody, ktoré vznikli z kvetu a sú nositeľmi semien. Vie, ţe zo semena vyrastie 

nová veľkosťou a inými charakteristikami plodu. Detailným pozorovaním zisťuje rôzne 

vlastnosti plodov, skúma, kde sú uloţené semená a zamýšľa sa nad funkciou plodu, 

diskutuje s učiteľom a spoluţiakmi, s pomocou učiteľa vyhľadáva informácie v 

sekundárnych zdrojoch (plod sa tvorí kvôli tomu, aby sa rastlina rozmnoţovala ďalej do 

prostredia a preto majú niektoré semená rôzne nástroje na to, aby sa zachytávali na srsti 

zvierat a prenášali sa na väčšie vzdialenosti, aby mohli letieť  sa vzduchom alebo 

obsahujú veľa zásobných látok, ktoré lákajú ţivočíchov, tie ich prenášajú, uskladňujú, 

konzumujú a tak aj na veľké vzdialenosti prenášajú). 

           Vznikne z kaţdého semena nová rastlina? Semená Rozmnoţovanie rastlín 

Ţiak vie, ţe poznáme zrelé a nezrelé plody a vysvetľuje zrelosť na rôznych príkladoch z 

beţného ţivota (jablká, paradajky, jahody). Vie, ţe len zrelé plody obsahujú semená, ktoré 

vyklíčia. T.j. chápe, ţe aj semená musia dozrieť (vie uviesť príklad nezrelých semien v 

jablku, ktoré nemajú potrebnú tvrdosť, farbu, plnosť). Jednoduchým skúmaním vie zistiť, 

ţe nezrelé semená nevyklíčia.  

          Kedy semeno vyklíči? Podmienky klíčenia semien: teplo, voda, vzduch 

Ţiak vie, ţe zrelým semenám je potrebné poskytnúť dostatok vhodných podmienok na to, 

aby vyklíčili. Ţiak vlastnou výskumnou činnosťou s pomocou učiteľa zisťuje, ţe semeno 

nepotrebuje na vyklíčenie svetlo, určite potrebuje teplo, vodu a vzduch. Ţiak vie, ţe čas, 

za ktorý vyklíčia rôzne druhy semien je rôzny. Ţiak vie pozorovať klíčenie rôznych 

druhov semien a viesť si záznamy z pozorovania, vytvoriť záver. 

         Vyklíčia aj poškodené semená? Klíčivosť semien 

 Ţiak vlastnou výskumnou činnosťou príde na to, ţe poškodené semená nevyklíčia. 

Samostatne vie navrhovať rôzne spôsoby poškodení a sleduje efekt na proces klíčenia 

(semená upravené varom, rozkrojené, rozdrvené, uloţené na dlhšiu dobu do slanej vody a 

podobne).  

          Rozmnoţujú sa rastliny len semenami? Vegetatívne rozmnoţovanie rastlín 



 

Ţiak vie, ţe rastliny je moţné rozmnoţovať aj pomocou iných častí rastlín ako sú semená. 

Vie, ţe rastliny je moţné rozmnoţovať napríklad hľuzami (zemiak), poplazmi (jahoda) a 

odrezkami (maliny) . Ţiak vie, ţe hľuzy, poplazy a odrezky neobsahujú semená. Ţiak 

samostatne skúma, ktoré izbové rastliny je moţné rozmnoţovať odrezkami rôznych častí 

rastliny.  

            Ako dlho ţijú rastliny? Dĺţka ţivota rastlín Jednoročné, dvojročné a trváce rastliny 

Ţiak vie, ţe niektoré rastliny ţijú dlho a iné krátko a ţe dĺţka ţivota rastliny závisí aj od 

druhu rastliny. Vie, ţe existujú aj rastliny, ktoré ţijú len jeden rok, prípadne časť roka: 

vyrastú zo semena, zakvitnú, prinesú plody, v ktorých sú semená a uhynú. V ďalšom roku 

zo semien vyrastú nové rastliny. Vie, ţe niektoré rastliny nekvitnú kaţdý rok, napríklad v 

prvom roku vôbec nezakvitnú, zhromaţďujú látky do zásoby a zakvitnú aţ v ďalšom roku  

napríklad mrkva. Prečo padá lístie na jeseň? Vplyv zmien prostredia na rastliny Ţiak po 

prebratí celého tematického celku vie, ţe rastliny sú si v mnohom podobné a tým sa 

odlišujú od iných častí prírody. Zároveň sú aj veľmi rôznorodé v tvaroch a spôsobe ţivota. 

Vie, ţe rastliny sa menia vekom – rastú, menia tvar. Vie, ţe sa menia aj počas roka 

vplyvom počasia. Vie jednoducho vysvetliť cyklus listnatého stromu a dať ho do 

súvislosti s ročnými obdobiami počasím, ktoré je v danom ročnom období typické. 

Vysvetľuje, ţe ak je počasie dlhodobo chladné a počas dňa získava rastlina len málo 

svetla, listy opadnú a zdá sa, akoby strom neţil ,ţije z celoročných zásob uloţených v 

rôznych častiach rastliny 

 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

 
-osvojiť si správnu psychohygienu, 

- zodpovedne pristupovať k povinnostiam, ale 

nájsť si čas aj na oddych,  
Environmentálna výchova rešpektovať prírodu, podieľať sa na jej ochrane 

a zveľaďovaní,  
Mediálna výchova  -osvojiť si mediálne kompetencie,  
Multikultúrna výchova  

 
-rozvíjať medziľudskú toleranciu pri práci, 

Dopravná výchova - bezpečnosť na cestách, dopravné značky, 

pohyb v dopravných prostriedkoch, pri 

cestovaní,  
Tvorba projektu -vyhľadávať a pouţívať informácie, vytvoriť 

prezentáciu,  
Ochrana ţivota a zdravia  -starať sa o zdravie, dodrţiavať správne 



 

 hygienické návyky a veľa času tráviť v prírode,  
 

Prepojenie  prírodovedy s inými predmetmi :matematika, pracovné vyučovanie, slovenský jazyk, 

výtvarná výchova, vlastiveda. 

 

          4.Poţiadavky na výstup: 

 
 - poznať meradlo času  

- poznať jednotku teploty, rozumieť znamienku : + a – pri označovaní teploty  

- uviesť tri príklady pôsobenia sily v našom ţivote  

- poznať meradlo sily, jej jednotku a značku.  

- zdôvodniť význam techniky v našom ţivote  

- poznať princíp fungovania jednoduchých strojov  

- zostrojiť pri modelovaní funkčný model zariadení, ktoré obsahujú jednoduché stroje  

- vysvetliť význam elektrickej energie  

- zostaviť jednoduchý elektrický obvod  

- vyhľadávať informácie  

- poznať pojmy, hlava, telo, atď...schematicky to znázorniť  

- vysvetliť vzťah človek, voda, vzduch, pôda  

- poznať vonkajšie časti ţivočíchov 

         5.Metódy a formy práce: 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú vyuţívať následné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Rastliny 

Rastliny polí a lúk 

pozorovanie, riadený rozhovor, 

demonštračné metódy, projekt 

výklad, záţitkové učenie, , riešenie 

problémov,   učenie objavovaním, 

pojmová mapa, 

Skupinová práca,  

Individuálna práca, 

vyučovacie bloky, 

práca s knihou 

vychádzka 

Ţivočíchy pozorovanie, riadený rozhovor, 

demonštračné metódy, projekt 

výklad, predĺţený výklad, záţitkové 

Individuálna práca 

Skupinová práca 

Práca s PL 



 

učenie, , riešenie problémov, učenie 

objavovaním, pojmová mapa, 

Voda pozorovanie, riadený rozhovor, 

demonštračné metódy, projekt, výklad, 

predĺţený výklad, záţitkové učenie, 

riešenie problémov,   učenie objavovaním, 

pojmová mapa, didaktické hry 

 

Individuálna práca 

Skupinová práca 

Práca s PL 

Hmota pozorovanie, riadený rozhovor, 

demonštračné metódy,  

výklad, predĺţený výklad, záţitkové 

učenie, riešenie problémov, učenie 

objavovaní 

Individuálna práca 

Skupinová práca 

Práca s PL 

Plynné, kvapalné a pevné 

látky 

pozorovanie, riadený rozhovor, 

demonštračné metódy,  

výklad, záţitkové učenie, riešenie 

problémov, učenie objavovaním, pojmová 

mapa, 

Individuálna práca 

Skupinová práca 

Práca s PL 

Ľudské telo pozorovanie, riadený rozhovor, 

demonštračné metódy, projekt, 

výklad, predĺţený výklad, záţitkové 

učenie, riešenie problémov, učenie 

objavovaním, pojmová mapa, 

Individuálna práca 

Skupinová práca 

Práca s PL 

Vesmír pozorovanie, riadený rozhovor, 

demonštračné metódy, projekt, 

výklad, predĺţený výklad, záţitkové 

učenie, riešenie problémov,  učenie 

objavovaním, pojmová mapa, 

Individuálna práca 

Skupinová práca 

Práca s PL 

Sily pozorovanie, riadený rozhovor, 

demonštračné metódy, projekt, 

výklad, predĺţený výklad, záţitkové 

učenie, riešenie problémov,   učenie 

objavovaním, didaktické hr 

Individuálna práca 

Skupinová práca 

Práca s PL 



 

Hustota pozorovanie, riadený rozhovor, 

demonštračné metódy, 

výklad, predĺţený výklad, záţitkové 

učenie, riešenie problémov, učenie 

objavovaním,  

 

Individuálna práca 

Skupinová práca 

Práca s PL 

 

        6. Učebné zdroje: 

 

Názov 

tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

kniţnica, ... 

Rastliny 

Rastliny polí a lúk 

Veľká detská 

encyklopédia,1994 

Uţ to viem, Mladé letá 

2000 

Interaktívna 

tabuľa, 

počítače 

Demonštračné 

pomôcky 

PL 

Kniţnica 

internet 

detský časopis 

Ţivočíchy Veľká detská 

encyklopédia,1994 

Uţ to viem, Mladé letá 

2000 

 

Interaktívna 

tabuľa 

PL 

Obrázky 

 

encyklopédie 

internet 

Voda Veľká kniha otázok 

a odpovedí, Perfekt, 

1994 

Veľká detská 

encyklopédia,1994 

Uţ to viem, Mladé letá 

2000 

Interaktívna 

tabuľa 

PL 

Obrázky 

Demonštračné 

pomôcky 

Internet 

encyklopédie 

Hmota Veľká kniha otázok 

a odpovedí, Perfekt, 

1994 

Veľká detská 

encyklopédia,1994 

Uţ to viem, Mladé letá 

2000 

Interaktívna 

tabuľa, 

počítače 

PL 

Obrázky 

Demonštračné 

pomôcky 

Internet 

encyklopédie 

Plynné, kvapalné Veľká kniha otázok Interaktívna PL Internet 



 

a pevné látky a odpovedí, Perfekt, 

1994 

Veľká detská 

encyklopédia,1994 

Uţ to viem, Mladé letá 

2000 

tabuľa, 

počítače 

Obrázky 

Demonštračné 

pomôcky 

encyklopédie 

Ľudské telo Veľká kniha otázok 

a odpovedí, Perfekt, 

1994 

Veľká detská 

encyklopédia,1994 

Uţ to viem, Mladé letá 

2000 

Interaktívna 

tabuľa, 

počítače 

PL 

Obrázky 

Demonštračné 

pomôcky 

Internet 

encyklopédie 

Vesmír Veľká kniha otázok 

a odpovedí, Perfekt, 

1994 

Veľká detská 

encyklopédia,1994 

Uţ to viem, Mladé letá 

2000 

 

Interaktívna 

tabuľa, 

počítače 

PL 

Obrázky 

Demonštračné 

pomôcky 

Internet 

encyklopédie 

Sily Veľká kniha otázok 

a odpovedí, Perfekt, 

1994 

Veľká detská 

encyklopédia,1994 

Uţ to viem, Mladé letá 

2000 

 

Interaktívna 

tabuľa, 

počítače 

PL 

Obrázky 

Demonštračné 

pomôcky 

Internet 

encyklopédie 

Hustota Veľká kniha otázok 

a odpovedí, Perfekt, 

1994 

Veľká detská 

encyklopédia,1994 

Uţ to viem, Mladé letá 

2000 

Interaktívna 

tabuľa, 

počítače 

PL 

Obrázky 

Demonštračné 

pomôcky 

Internet 

encyklopédie 

 



 

 

      7. Hodnotenie učebného predmetu: 

Pri klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy.  

Hodnotíme ústne odpovede , písomný prejav, projekty, prezentácie a iné formy samostatnej práce 

ţiakov. 

Pri hodnotení ţiakov so ŠVVP vychádzame z individuálnych odporúčaní poradenských zariadení na 

prácu so ţiakmi so ŠVVP. 

1. Tematické previerky sú klasifikované podľa percentuálnej stupnice. 

2. Ústne odpovede sú klasifikované známkou. 

3. Výborné výkony ţiaka (praktické zručnosti pri pokusoch, teoretické vedomosti, aktivitu..) na hodine 

učiteľ hodnotí slovne, motivačnou pochvalou. 

 

 

 

 

 

 


