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1. Charakteristika vyučovacieho  predmetu 

 Všimli ste, si koľko zaujímavých vecí sa nachádza okolo nás? Málokedy si to 

uvedomujeme ,koľko krás pre nás príroda alebo ľudia vytvorili. 

 Vlastivedou sa môţu ţiaci naučiť všímať si svoje okolie, obdivovať kvety, stromy, 

parky, prírodné krásy, budovy, sochy, námestia, všímať si, čo je nové v obci, prípadne, čo sa 

stratilo alebo zmenilo a ako sa mení svet okolo nás. Je to objavovanie reálneho sveta ţiakmi 

v určitom čase a priestore, vzájomné ovplyvňovanie sa človeka a prírody. Súčasťou 

vlastivedy je spoznávanie minulosti, vzácnych predmetov, ktoré nám vypovedajú o ţivote 

našich predkov , ale aj významných osobností.   

 Vlastiveda v druhom ročníku je učenie sa o priestore, v ktorom ţijeme, aby ţiaci 

odmalička sa učili poznávať, objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede na otázky. 

 Témami vlastivedy sa ţiaci pripravujú aj na vyučovanie geografie, tak sa postupne 

oboznamujú s plánom. V 2. ročníku  precvičujeme orientáciu na náčrte alebo pláne obce, 

umiestnenie jednotlivých objektov. 

 Vlastiveda v 3. ročníku nesie názov „ Objavujeme Slovensko“ . Je rozdelená na nasledovné 

časti :  Príroda Slovenska, Ľudia a Slovensko v minulosti a dnes. Základom časti „Príroda 

Slovenska“ je spoznávanie prírodných krás prostredníctvom povestí, rozprávania pomocou 

obrázkov a IKT. Časť „Slovensko v minulosti a dnes“ je zameraná na príbehy historického 

rázu. Zakladá sa na aktívnom spoznávaní významných udalostí v histórii Slovákov v istom 

časovom slede. 



2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovania vlastivedy  je: 

 podporovať chuť učiť sa, 

 rozvíjať schopnosť objavovať, pozorovať a snahu vysvetľovať, 

 všímať si priestor, v ktorom ţijeme a jeho zmeny, 

 vedieť rozprávať o svojom kraji, v ktorom ţijú, pomenovať jeho jednotlivé časti, 

 rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok, 

 prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v blízkom okolí, v triede, škole, v obci, 

 vedieť pracovať s náčrtmi napr. triedy, školy, blízkeho okolia, ktoré vedú k zručnosti 

pracovať s plánom obce, orientovať sa na ňom, 

 vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať 
a vysvetľovať, 

 vnímať vzťah prírody a človeka , vzájomné ovplyvňovanie sa, 

 orientovať sa v kraji pomocou svetových strán, 

 rozumieť znakom , ikonám, 

 hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať, 

 diskutovať o návrhoch, 

 vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa váţiť si ich a chrániť. 

 

3.  Obsah učebného predmetu 

2. ročník vlastivedy je tematicky zameraný na : 

Kraj, kde ţijem. Objavujeme Slovensko. Cestujeme po Slovensku. Objavujeme 

premeny okolo nás. Cesta do školy a domov. Čo a ako sa deje v našom okolí. Zvyky 

a tradície. Čo sa mi v našom kraji najviac páči. 

Kľúčové kompetencie žiakov 

 Učebný predmet vedie ţiakov k rozvíjaniu: 

Čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, 

triediť ich, vyuţívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov – plánov, obrázkov, 

fotografií. Dôleţitou súčasťou je aj čítanie obrázkov – vizuálna gramotnosť. Pri rozvíjaní 

prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde 

najmä o objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov.  

Vlastiveda rozvíja aj kultúrnu gramotnosť, rozvíja záujem o kultúrne tradície svojho regiónu 

a Slovenska vyuţitím ľudovej slovesnosti výtvarného, hudobného, dramatického , alebo 

filmového umenia. 

Vzťah k prírode a k ľuďom rozvíja základy personálnej a interpersonálnej kompetencie, 

podporuje motiváciu, vedie k samostatnému a sebavedomému vystupovaniu, bezproblémovej 

komunikácii.  

 komunikatívnej kompetencie 



- ţiak má moţnosť prezentovať získané vedomosti a skúsenosti oblasti na Slovensku slovne 

alebo písomne,  

- moţnosť interpretácie prečítanej alebo vypočutej povesti, piesne, básne viaţucej sa k 

regiónu alebo  

ku Slovensku,  

 čitateľskej gramotnosti 

- moţnosť interpretácie umeleckých textov z literatúry, odborného textu  

- moţnosť rozvíjať si schopnosť opisu obrázkov, diagramov, kresieb apod.  

 kultúrnej kompetencie  

 personálnej, interpersonálnej 

- tvorba projektov, tímová prác 

Pri jednotlivých tematických celkoch budeme vyuţívať aj prierezové témy a vzťahy s inými 

predmetmi. Uvádzame nasledovne pri daných tematických celkoch. 

 

1. Škola a okolie ( Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti, medzipredmetové vzťahy s prírodovedou) 

2. Cesta do školy a domov ( Ochrana ţivota a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti, medzipredmetové vzťahy s prírodovedou) 

3. Objavujeme premeny okolo nás ( Environmentálna výchova, Multikultúrna 

výchova, medzipredmetové vzťahy s prírodovedou) 

4. Môj rodný kraj a čo sa v ňom deje ( výchova k manţelstvu a rodičovstvu, Ochrana 

ţivota a zdravia, Multikultúrna výchova, Protidrogová výchova, Osobnostný 

a sociálny rozvoj, medzipredmetové vzťahy s telesnou výchovou) 

5. Zvyky a tradície ( Multikultúrna výchova, Protidrogová výchova, medzipredmetové 

vzťahy s výtvarnou výchovou, hudobnou výchovou) 

6. Čo sa v našom kraji najviac páči ( Osobnostný a sociálny rozvoj) 

 

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 

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 

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 

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 

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 



Dopravná výchova prednáška s príslušníkom obecnej polície- 

návšteva dopravného ihriska 

- vychádzka spojená s vyuţitím získaných 

zručností v praktickom ţivote 

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 

 

4. Požiadavky na výstup 

Poţadovaný výstup ţiakov z vlastivedy v 2. ročníku je zameraný na rozvíjanie 

funkčnej gramotnosti v oblastiach: čitateľskej gramotnosti- čítať s porozumením odborný text, 

vyberať z neho informácie, triediť , vyuţívať  a prezentovať ich. Získavať údaje z nesúvislých 

textov – plánov, obrázkov, fotografií. Dôleţitou súčasťou je aj čítanie obrázkov – vizuálna 

gramotnosť. Pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú 

časť prostredia, pôjde najmä o objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov. 

Vlastiveda rozvíja aj kultúrnu gramotnosť, rozvíja záujem o kultúrne tradície svojho regiónu 

a Slovenska. 

  

 

 

 

 

 

Tematický celok    

Obsahový štandard  

 

Výkonový štandard  

Moja trieda, škola, okolie 

školy.  

Správanie sa v škole, 

bezpečnosť v škole, v 

triede.  

 

 

 

 

 

Trieda, škola.  Opísať prostredie triedy, školy, 

okolia školy, obce.  

Zakresliť na plánik rozloţenie 

tried na chodbe, v triede 

rozloţenie stolov, tabule a pod.  

Vyhodnotiť miesta nebezpečné v 

triede a v škole a určiť pravidlá 

správania sa pre vlastnú 

bezpečnosť aj bezpečnosť 

spoluţiakov.  



Cesta do školy a domov  

Môj tieň smeruje na sever 

(svetové strany). 

Poznávanie cesty do školy  

 

 

 

 

Svetové strany, 

poludňajší tieň, 

krajina, orientácia 

podľa svetových strán, 

trieda, škola,  

dopravné značky  

Určiť smer na sever podľa 

poludňajšieho tieňa.  

Určiť svetové strany v krajine a 

polohu významných objektov v 

miestnej krajine.  

Nakresliť schému cesty do školy, 

vyznačiť na nej objekty, 

zaujímavé miesta, vyhodnotiť 

nebezpečné miesta, zakresliť na 

ceste priechody, kriţovatky, 

dopravné značky, semafory.  

    

Okolie školy.   Škola. Školský dvor, 

objekty v okolí školy, 

pred školou, za školou.  

Prostredie v okolí 

školy – stromy, 

budovy.  

Opísať prostredie školy, určiť čo 

sa nachádza pred školou, za 

školou – budovy, stromy...  

    

Okolie školy a bydliska 

(orientácia v okolí).  

Povrch, lesy, lúky, polia, 

záhrady a parky okolia.  

Čo rastie v našom okolí, 

rieka, potok.  

Ako sa mení okolie školy 

počas roka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les, lúka, park, rieka, 

jazero, ročné obdobia, 

kalendárny rok, 

mesiace, sviatočné dni, 

ako prieskum, 

fotografie prírody, 

kresby prírody  

Opísať podľa vlastných záznamov 

z prieskumu, čo rastie v okolí 

školy, v obci, aké rastliny stromy, 

vedieť ich porovnať, v čom sa 

líšia, podľa obrázkov opísať 

rastliny.  

Urobiť si atlas z fotografií, kresieb 

alebo listov stromov. Tvoriť 

zbierku, analyzovať, triediť.  

 

Ako sa staráme o naše 

okolie (a o ţivotné 

prostredie).  

 

 

Krajina, ţivotné 

prostredie, znečistené 

prostredie, zničené 

prostredie, ochrana 

ţivotného prostredia  

 

 

Vyhodnotiť miesta v obci alebo 

v škole, ktoré sú znečistené a 

navrhnúť vylepšenie stavu v 

škole.  

Na základe vlastného 

prieskumu zistiť, v ktorých 

častiach obce sú zdevastované 

lavičky, cesty, zničené a 

pokreslené budovy, vyrúbané 

stromy.  

Pripraviť miniprojekt na 

zlepšenie.  

Príroda   Prvky okolia, ktoré 

vytvorila príroda a prvky 

prostredia, ktoré vytvoril 

človek, opísať krajinu 

Rozpoznať, ktoré časti krajiny 

tvorila príroda, ktoré človek.  



okolo školy  

Orientácia v mape a pláne 

mesta  

 

 

Cesta, plán, nákres,  

mapa, symboly na mape, 

mapové znaky  

Zakresliť budovy v sídle do 

plánu obce.  

Orientovať sa na mape, ktoré 

domy sú na akej ulici, ktorá 

cesta a cez aké ulice, okolo 

ktorých budov vedie k vybranej 

lokalite.  

Naša obec, jej história a 

súčasnosť, čo sa deje v 

našom okolí  

obec (príbehy o rodákoch, 

pamätné miesta, sochy a i.) 

história, povesti, piesne, 

šport a kultúra)  

 

 

 

 

 

 

 

Príbeh, povesť, pamätné 

budovy, sochy, významné 

osobnosti histórie, vedy, 

kultúry, športu, umenia  

Urobiť zbierku informácií o 

významných ľuďoch obce  

vytvoriť portfólio významných 

miest alebo zaujímavých miest 

– nakreslených alebo 

odfotografovaných  

Obec.  

Ľudia v mojom okolí, 

základné pravidlá slušného 

správania, úcta k starším.  

 

 

 

 

Obec, ulice, domy, 

významné budovy – 

pošta, polícia, škola, 

miestny úrad,  

Ľudia v mojom okolí, 

spoluţiaci, spoluţiaci z 

iných krajín, 

prisťahovalci, 

multikultúra.  

Opísať spôsob ţivota 

obyvateľov obce, vedieť 

povedať názov svojej obce a 

presnú adresu.  

Vysvetliť zásady slušného 

správania sa na ulici a k 

obyvateľom obce.  

    

Ochrana miesta pred 

nebezpečenstvom (poţiar).  

Kam volať o pomoc a kto 

nám 

pomáha (tiesňové linky).  

 

 

 

Tiesňová linka, postup pri 

volaní hasičov.  

Poznať čísla pre záchranu   

Vypracovať zoznam 

nebezpečenstiev a ako sa pred 

nimi chrániť – neznámi ľudia, 

prírodné nebezpečenstvá – 

blesk, búrka, silné slnečné 

ţiarenie.  

 

 

 

 

 

 

 

Tradície a zvyky.  

Vianočný čas -  

(aké sú tajomstvá Vianoc, 

Silvestra, Nového roka a 

Troch kráľov, Veľkonočné 

sviatky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviatočné dni, tradície, 

kalendár,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymenovať známe sviatočné 

dni. Opísať tradície (v obci, 

v rodine), ktoré sa k nim 

viaţu.  

    

 



   

5.Metódy a formy práce - stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní vlastivedy sa budeme snaţiť vyuţiť okrem klasických metód a foriem práce, aj 

inovatívne a motivujúce formy. 

Metódy  

- Brainstorming 

- Gordonova metóda ( ide o hľadanie originálneho riešenia) 

- Vyučovanie hrou cez didaktické hry 

- Dramatizácia 

- Motivovanie pomocou úloh ( otázok učiteľa, problémy, cvičenia, výchovné situácie, 

ktoré si vyţadujú aktivitu a riešenie za strany ţiaka.) 

- Motivovanie pomocou hodnotenia ( vytvorenie príleţitosti, aby sa mohlo dieťa 
pochváliť, hodnotiť najmä významné veci, viac odmeňovať ako kritizovať, poţívanie 

spôsobov hodnotenia cez body, pochvaly, tlieskanie, slovné a individuálne 

hodnotenia) 

- Metóda kauzálnych atribúcií ( učiteľ sa pýta na moţné príčiny neúspechu alebo 
úspechu ţiaka ) 

- Metóda vzťahových rámcov ( porovnávanie ţiakov s ostatnými ţiakmi, porovnávanie 
výkonu ţiaka v určitých časových obdobiach) 

 

Formy vyučovania 

- skupinové vyučovanie 

- problémové vyučovanie 

- projektové vyučovanie 

- programové učenie 

- blokové vyučovanie 

- integrované tematické vyučovanie 

- heuristické vyučovanie ( DITOR) 

- tvorivé vyučovanie 

- objavujúce vyučovanie 



 

6. Učebné zdroje 

    učebnica vlastivedy pre 2. roč.odborná literatúra, encyklopédie, video, TV,  ITK 

7. Hodnotenie predmetu 

Na hodnotenie vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základné 

školy.  

Verbálna forma 

zisťovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovým 

štandardom prostredníctvom ústnej odpovede na konci tematického celku alebo skupiny 

podobných učebných tém 

Praktická forma 

hodnotenie praktických zručností na hodine  

Stupeň 1 (výborný)  

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

pohotovo vyuţívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných 

činnostiach. Tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 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 občas nedostatky 

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 osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov a pri ich vyuţívaní má nepodstatné medzery. 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 učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie 

nedostatky 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 prejav má 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. 
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Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 
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Dĺžka štúdia 3 roky 
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Schválila vedúca MZ Mgr. Hertelová Gabriela 

Šk. rok: 2013/2014 

 

 

 

 

1.Charakteristika predmetu 

 

Vlastiveda by mala byť činnostným obsahom. Vychádzky s vlastivedným námetom  

majú pre vyučovanie vlastivedy motivačný charakter, ale sú dosť náročné z hľadiska 

bezpečnosti. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným,  kultúrnym, historickým 

prepojením. 

 Vlastiveda (Objavujeme Slovensko) je rozdelená na dve veľké časti, a to Príroda 

Slovenska a Slovensko v minulosti a dnes. V časti Príroda Slovenska je základom spoznanie 

vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä prostredníctvom povestí, rozprávaní 

na základe obrázkov a i. Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá 

sa na spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov, o ich zaradení v správnom časovom 

slede. (Cestujeme po Slovensku) ţiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prvky, 

časti regiónov. Realizácia je moţná aj prostredníctvom „výletov“, jeden výlet po Slovensku je 



zameraný na jeden vybratý región. Dôraz je na práci s príbehmi a obrázkami, kaţdý z nich 

znázorňuje jeden významný prvok regiónu a na čítaní zjednodušenej mapy. 

 

2.Ciele predmetu 

 

Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní, rozprávaní, pozorovaní, skúmaní, ţiaci  

získavajú vzťah k rodnému  kraju – kraju, v ktorom ţijú. Pri kaţdej vhodnej téme majú ţiaci 

pouţiť poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností. Ţiaci majú dokázať pomenovať a odlíšiť, 

čo vytvorila príroda a čo človek. Rozprávať o premenách prírody počas roka. Vyhľadať 

v kalendári významné dni. Orientovať sa v krajine pomocou svetových strán a významných 

objektov. Veku primerane charakterizovať svoju obec, krajinu. Po objavnom spoznaní 

rodného kraja sa ţiaci pútavou formou oboznámia so zaujímavými časťami Slovenska.  

Ţiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré uţ nie sú z ich 

bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy     

v 3. ročníku) vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov – 

pokúsiť sa odlíšiť ich uţ na pohľad významné znaky. Stručne povedať obsah povesti na 

vybratú tému. Porozprávať o významných historických udalostiach.  

Výučba vlastivedy v 4. ročníku sa zameriava na záţitkové spoznávanie častí 

Slovenska. Pre ţiakov je pri tom dôleţité vedieť čítať mapu a rozprávať o obrázkoch, fotkách. 

Dozvedieť sa pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska. Porovnávať jednotlivé oblasti 

s rodným krajom.  

Poznámka: témy nie je nutné preberať v postupnosti ako sú uvedené v učebnej osnove. 

Je potrebné prispôsobiť sa aktuálnym situáciám, napr. stalo sa niečo významné na Slovensku, 

je potrebné sa venovať tejto téme, pretoţe ţiaci sami prinášajú do školy veľa otázok a chcú  

na ne odpovede.  

 

Kompetencie 

Učebný predmet vedie ţiakov k rozvíjaniu: 

komunikatívnej kompetencie tým, ţe umoţňuje prezentáciu navštívenej oblasti na Slovensku 

slovnú alebo písomnú alebo interpretácii prečítanej alebo vypočutej povesti, piesne, básne 

viaţucej sa k regiónu alebo ku Slovensku. Učivo o Slovensku rozvíja aj čitateľskú gramotnosť 

tým, ţe jednak ţiaci majú moţnosť interpretovať umelecké texty z literatúry alebo odborného 

textu ale taktieţ majú moţnosť rozvíjať si schopnosť opisu obrázkov, diagramov, kresieb   a 

pod.  



Dôleţité je rozvíjanie kultúrnej kompetencie, aby ţiaci poznali kultúru svojho národa; 

personálnej a interpersonálnej, pretoţe učebný predmet dáva predpoklady pre tvorbu 

projektov a tímovej práce. 

 

Obsahový a výkonový štandard 

Objavujeme Slovensko - Slovensko moja vlasť  

Príbehy Slovenska na obrázkoch  

Slovensko na mape a obrázkoch, internete, knihách, rozprávkach, CD, DVD 

Za tajomstvami prírody Slovenska  

Kde sa nachádza Slovensko? Povesťami opradené pohoria (Tatry, Nízke Tatry, Pieniny, Malá 

Fatra). Naše rieky.  Jaskyne Slovenska plné záhad. (Demänovské jaskyňa, Domica).  Lesy.        

Čo ukrývajú? Drahokam Slovenska – kultúrne krásy UNESCO. 

Naše starobylé pamiatky a ich krása  

Povesti z veľkých a starých miest Slovenska. Svetoznáme pamiatky Slovenska (UNESCO). 

Slávne hrady, zámky a povesti o nich.  

Cestujeme v čase – Slovensko v minulosti a dnes  

 

3.Obsah učebného predmetu 

 

 

Zatiaľ čo v 2. ročníku ţiaci spoznávali svoje blízke okolie, v 3. ročníku je učivo rozdelené do 

tematických celkov a tém, v ktorých budú ţiaci spoznávať naše Slovensko, oboznámia sa 

s krásami prírody, udalosťami z minulosti – z dejín – nielen svojho regiónu, ale celej našej 

vlasti – Slovenska. Naučia sa, čo je plán, mapa a na mape si budú vedieť nájsť aj svoju obec. 

V rámci tematických celkov sa v obsahu vyskytujú aj prierezové témy (uvedené v zátvorke za 

kaţdým názvom tematického celku). 

 

 

I. Ako sa vyznať vo svojom okolí – tento tematický celok sa venuje plánu, rôznym 

druhom máp a orientácii podľa svetových strán  

(Tvorba projektu a prezentačné zručnosti).  

 

1. Krajina 



2. Ako sa orientovať podľa svetových strán 

3. Ako vyzerajú veci pri pohľade zhora 

4. Význam plánu 

5. Ako vzniká mapa 

 

II. Objavujeme Slovensko – v tomto tematickom celku budú ţiaci objavovať svoju 

krajinu (Environmentálna výchova, Dopravná výchova, 

Primárna prevencia sociálno-patologických javov, 

Mediálna výchova). 

 

1. Kde sa nachádza Slovensko 

2. Krásy našich hôr, chránené územia 

3. Rieky – dar ţivota 

4. Lesy – naše pľúca 

5. Slovensko plné záhad 

6. Po turistických chodníčkoch 

 

III.  Spoznávame dejiny Slovenska – tento celok sa venuje dejinám Slovenska. Na 

históriu sa pozeráme  cez významné osobnosti 

(Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny 

rozvoj). 

 

1. Ako chápať časové súvislosti 

2. Prečo sa ľudia usadili na našom území 

3. Predmety, ako svedkovia doby 

4. Svätopluk a jeho sláva 

5. Prečo chodíme do školy 

6. Ako vznikol slovenský jazyk 

7. Ako vznikla slovenská hymna 

8. Prečo M. R. Štefánik veľa cestoval 

9. Slovensko v súčasnosti 

 

IV. Naše starobylé pamiatky a ich krása – celok spája zemepisné i historické poznatky 

a zručnosti. Pozornosť sa venuje 

významným mestám a pamiatkam. 

Spoznávanie miest a hradov je realizované 

formou povestí, ktoré zároveň rozvíjajú 

čitateľské zručnosti (Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti, Dopravná 

výchova).  

 



1. Ako vznikli mestá 

2. Slávne mestá 

3. Povesti o mestách 

4. Hrady a zámky 

5. Povesti o hradoch 

6. Svetoznáme pamiatky 

 

Prierezové témy prepojenie s inými predmetmi: 

Pri jednotlivých tematických celkoch budeme vyuţívať aj prierezové témy a vzťahy s inými 

predmetmi. Uvádzame nasledovne pri daných tematických celkoch. 

1. Ako sa vyznať vo svojom okolí ( Environmentálna výchova, Tvorba projektu  

a prezentačné zručnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj, regionálna výchova) 

2. Objavujeme Slovensko ( Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, 

Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny vývoj, Ochrana ţivota 

a zdravia, Dopravná výchova) 

3. Spoznávame dejiny ( Osobnostný a sociálny vývoj, Regionálna výchova 

a tradičná ľudová kultúra, Multikultúrna výchova, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti, Environmentálna výchova) 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

Slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, matematika. 

 

 

 

4. Požiadavky na výstup 

Téma  Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Cesta do školy a domov  

Môj tieň smeruje na sever 

(svetové strany). Okolie 

školy a bydliska (orientácia 

v okolí). Poznávanie cesty do 

školy  

Svetové strany, orientácia 

podľa svetových strán  

určiť smer na sever podľa 

poludňajšieho tieňa, určiť 

svetové strany v krajine 

a významných objektov 

v miestnej krajine 

 

Príroda  Prvky okolia, ktoré 

vytvorila príroda a ktoré 

pomenovať v okolitej 

krajine, čo vytvorila príroda 



človek  a čo človek, 

odlíšiť prírodné prvky od 

tých vyrobených človekom 

Čas  Kalendárny rok, mesiace, 

sviatočné dni  

vymenovať mesiace v roku 

a určiť kedy – ktorý mesiac  

sa začína jar, leto, jeseň, 

zima 

Orientácia v mape a  

pláne mesta  

Cesta, plán, nákres 

mapa, symboly na mape, 

mapové znaky 

opísať (alebo porozprávať 

vlastnými slovami) cestu do 

školy alebo zo školy domov 

a vymenovať  

Slovensko   - porovnať rôzne obrázky 

znázorňujúce územie 

Slovenska a mapu 

- ukázať na mape a odlíšiť, 

tri znaky: rieky – modrá 

farba, pohoria – hnedá farba 

a níţiny – zelená farba,  

- zapamätať si polohu 

Slovenska na svetadiele 

(Slovensko leţí v Európe),  

- ukázať na mape pohoria 

Tatry, Nízke Tatry, Pieniny a 

Malú Fatru,  

- opísať podľa obrázkov 

pohorie (hornatú krajinu, 

vrchy, doliny) a vymenovať 

vybraté činnosti človeka 

v pohoriach,  

- povedať stručne obsah 

povesti o vybratom pohorí 

Zmeny prírody  Zmeny prírody  charakterizovať zmeny 

v prírode cez jeseň a pouţiť 

pri tom vlastné pozorovania 

i skúsenosti (zmeny v 

prírode, dĺţka dňa) 



Obec Obec  povedať názov svojej obce (i 

presnú adresu),    

opísať svoju obec (napr. aké 

domy, ulice – ktoré pozná aj 

vymenovať, blízka rieka, 

park a i.), opísať spôsob 

ţivota obyvateľov obce  

Tradície  Sviatočné dni, tradície, 

zvyky 

vymenovať známe sviatočné 

dni na rozhraní kalendárnych 

rokov (Vianoce, Silvester, 

Nový rok, Traja králi), 

opísať, aké činnosti sa k nim 

viaţu v ich rodine, v ich obci 

Mestá  Bratislava, Košice vymenovať a ukázať na 

mape naše dve najväčšie 

mestá (Bratislava a Košice) 

Hrady a zámky  Hrady a zámky, povesť  ukázať na mape vybraté 

hrady a zámky, povedať 

stručne obsah povesti                   

o vybratom hrade či zámku 

Slovensko v minulosti  Poznať históriu Slovenska opísať významné časti 

Slovenska, vymenovať ich 

dominantné vlastivedné 

osobitosti, rozprávať 

vlastnými slovami obsah 

povesti, priradiť piesne, 

básne, povesti, rozprávky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Metódy a formy práce  

Pri vyučovaní vlastivedy ako nového predmetu v 3. ročníku sa budeme snaţiť vyuţiť nielen 

metódy a formy práce, ktoré sú klasické, ale aj metódy a formy práce, ktoré sú nové, moderné 

a samozrejme motivujúce. 

Formy vyučovania: 

- skupinové vyučovanie 

- problémové vyučovanie 

- projektové vyučovanie 

- programové učenie 

- tvorivé vyučovanie objavujúce vyučovanie 

 

6.Učebné zdroje 

Učebnica vlastivedy pre 3.ročník – autori: prof. PhDr.Mária Koţuchová,CSc., 

                                                                    Mgr. Renáta Matúšková,Mgr.Mária Šimunková 

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

Vlastiveda pre 3. ročník základných škôl a ďalšie odborné publikácie k daným témam 

vlastivedy, encyklopédie, webové stránky s témami vlastivedy , materiálno-technické a 

didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii, mapy turistické, geografické, autoatlas, 

kalendáre, školské arborétum, okolie školy, obecné úrady spádových obcí, encyklopédia 

človeka, Slovenska, Zaujímavosti Slovenska, Naše jaskyne a rôzne iné obrázkové publikácie 

k jednotlivým témam. 

7.Hodnotenie predmetu 
 

Predmet Vlastiveda klasifikujeme podľa  Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

ţiakov základnej školy. 

 
Proces hodnotenia v rámci vyučovacieho procesu v predmete vlastiveda sa 

zameria                           na nasledovné oblasti:  
Zapamätanie si poznatkov – ţiaci dokáţu poznatky: reprodukovať, vymenovať, 
definovať, nakresliť.  
Porozumenie poznatkov – ţiaci dokáţu poznatky: vysvetliť, zadefinovať, opísať, 
vyjadriť vlastnými slovami.  
Pouţitie poznatkov (špecifický transfer) – ţiaci dokáţu poznatky: aplikovať, 
demonštrovať, vyskúšať, vyriešiť.  
 

Záverečné hodnotenie na konci prvého a druhého polroka sa uskutoční klasifikáciou 

predmetu vlastiveda. Hodnotenie písomných prác : 

100% 95% =1                                                49% -25% = 4 
94% -75% = 2                                                24% -        = 5 
74% -50% = 3 



 

Prospech  žiaka 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 osvojené vedomosti 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 občas 

nedostatky 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 ich vyuţívaní má nepodstatné medzery. 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 

učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky 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 prejav má 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. 
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1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 

Vlastiveda je predmetom, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa ţiak bezprostredne pohybuje. 

Je to blízke alebo menej vzdialené okolie domu, školy, obce alebo regiónu, v ktorom ţiak ţije. 

V krátkosti to môţeme nazvať ako objavovanie reálneho sveta ţiakmi v určitom čase a 

priestore, vzájomné ovplyvňovanie sa človeka a prírody. Práve čas a priestor sú chápané ako 

základné kategórie spoločenského ţivota, ktorými si ľudia môţu odovzdávať svoje 

informácie. Je v nich sprostredkovaný aj rozdielny ţivot ľudí v jednotlivých kultúrach. 

Súčasťou vlastivedy je spoznávanie minulosti, vzácnych predmetov, ktoré nám vypovedajú o 

ţivote našich predkov, ale aj významných osobností. Vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný 

vzťah ku krajine, v ktorej ţiak ţije, je hlavnou úlohou vo všetkých troch ročníkoch 

primárneho vzdelávania.  

Určité vlastivedné poznávanie začína uţ v detstve, v priestore a okolí dieťaťa, ktorý sa 

vyznačuje mnoţstvom zaujímavých vecí, kde dieťa získava odpoveď na mnoţstvo otázok. 

Obsah vlastivedy v primárnom vzdelávaní je naplnený emotívnym (dobrodruţným) 

poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a dojmov z krajiny, v ktorej ţije. S tým úzko 

súvisí aj poznávanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, v ktorej ţije. 

Poznávanie svojej krajiny v jednotlivých ročných obdobiach s dôrazom na starostlivosť a 

bezpečnosť o zdravie, vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka a 

prírody. Človek aj príroda sa mení v čase, a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu, ale aj 

celej vlasti musí byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda má aj činnostné zameranie. 

Odporúčame preto aj vychádzky s vlastivednými námetmi. Ak to nie je moţné z 

bezpečnostného hľadiska, vhodné sú aj multimediálne prezentácie. Ideálne je prepojenie 

vychádzok s prírodovedným, kultúrnym a historickým vzdelávaním. Vlastiveda inak 

nazývaná aj »Objavujeme Slovensko« je rozdelená na tri veľké celky: Príroda Slovenska, 

Ľudia a Slovensko v minulosti a dnes. V časti »Príroda Slovenska« je základom spoznávanie 

určitých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä prostredníctvom povestí, rozprávania 

prostredníctvom obrázkov a i. Slovensko v minulosti a dnes sú historické príbehy. Ich pilier 

tvoria významné udalostí v histórii Slovákov v istom časovom slede. Ţiaci sa oboznamujú s 

najvýznamnejšími a najatraktívnejšími časťami regiónov. Tieto môţu byť realizované 

prostredníctvom modelových výletov.  

 

2. Ciele učebného predmetu  

 

Výučba vlastivedy v 4. ročníku ZŠ je zameraná na záţitkové poznávanie oblastí Slovenska. 

Pre ţiakov je pri tom dôleţité orientovať sa na mape, vedieť čítať mapu s porozumením a 

rozprávať o obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom, v ktorom ţiak 

ţije. Jej hlavným cieľom je podporovať chuť učiť sa, získavať zaujímavé informácie, triediť 

ich, vyuţívať v kontextových situáciách. Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, 

všímať si priestor, v ktorom ţijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v 

blízkom okolí (v triede, škole, obci) a vedieť spolupracovať. Akceptovať ľudí, ktorí prišli na 

Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať.  



Súhrn cieľov:  

 poznať priestor, v ktorom ţiak ţije,  

 orientovať sa v priestore a čase,  

 orientovať sa v mape, narábať s veku primeranými historickými prameňmi,  

 rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok,  

 rozvíjať schopnosť vyuţívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní, 

objavovaní,  

 vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa,  

 vyuţívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie,  

 vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí.  

 

 

Prostredníctvom učenia sa a činnosti si ţiaci rozvíjajú jednotlivé druhy funkčnej gramotnostia 

komunikatívne kompetencie tým, ţe majú moţnosť slovne alebo písomne prezentovať svoje 

skúsenosti z navštívenej oblasti na Slovensku alebo interpretovať prečítanú alebo vypočutú 

povesť, pieseň, báseň viaţucu sa k regiónu alebo k vlasti. Vlastivedné učivo o Slovensku 

rozvíja aj čitateľskú gramotnosť. Ţiaci majú moţnosť interpretovať umelecké texty z 

literatúry alebo odborné texty, prostredníctvom opisu obrázkov, diagramov, kresieb a pod. 

Ďalšou dôleţitou kompetenciou je rozvíjanie kultúrnej kompetencie, pretoţe spoznávanie 

vlasti sa rozvíja nielen priamym pozorovaním alebo získavaním informácií z textu, ale aj 

vyuţitím ľudovej slovesnosti výtvarného, hudobného, dramatického, alebo filmového umenia. 

Vzťah k prírode a k ľuďom rozvíja základy personálnej a interpersonálnejkompetencie, 

podporuje motiváciu a rôzne stratégie „učiť sa“, hľadá moţnosti a limity k samostatnému, 

sebavedomému vystupovaniu a konaniu, k efektívnej bezproblémovej (nekonfrontačnej) 

komunikácii, schopnosti objavovať a poznávať všetko, čo ho zaujíma, k čomu má pozitívny 

vzťah, prípadne v čom by mohol v budúcnosti uspieť. Schopnosť pracovať samostatne i 

tímovo. 

 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

 

Obsahom učebného predmetu sú tieto okruhy/ tematické celky: 

1. Krajina, v ktorej ţijeme                       (6 hodín) 

2. Mestá a dediny                                     (4 hodín) 

3. Cestujeme z Bratislavy do Košíc        (4 hodín) 

4. Zaujímavosti Slovenska / Ako ľudia menia krajinu (4 hodín) 

5. Tradície a zvyky                                  (4 hodín) 

6. V súlade s prírodou                             (11 hodín) 

 

 



Tematick

ý 

celok 

Téma Obsahový štandard 

Výkonový štandard 

Krajina v ktorej 

žijeme 

Orientujeme sa v okolí 

 

 

 

 

Čo už vieme o Slovensku 

 

 

 

 

Pracujeme s časovou 

priamkou 

 

 

 

 

 

Súčasné územné rozdelenie 

Slovenska 

 

 

 

 

Môj samosprávny kraj 

 

obec Brekov 

 

 

 

 

čítanie mapy Slovenska 

 

 

 

 

Časová priamka 

 

 

 

 

 

 

Kraj, okres 

 

 

 

 

 

Trnavský samosprávny kraj 

Žiak sa vie orientovať vo svojej 

obci.  

 

 

 

Žiak vie opísať a rozlíšiť povrch 

krajiny podľa členitosti. Opísať 

polohu pohorí a nížin. Vymenovať 

a ukázať na mape naše najväčšie 

rieky. 

 

Porovnať udalosti podľa časovej 

priamky. Určiť, ktorá udalosť sa 

stala skôr a ktorá neskôr. 

Usporiadať udalosti svojho života 

a udalosti v roku na časovej 

priamke. 

 

Žiak vie, že Slovensko je rozdelené 

na 8 krajov, 79 okresov,  Vie 

priradiť krajské mestá ku krajom. 

 

 

 

Žiak vie pomenovať svoj kraj, 

určiť polohu svojho kraja na 

mape. Pozná zaujímavosti 

svojho kraja. 

 

 

 



 

Mestá a dediny 

 

 

 

 

 

Život na dedine 

 

 

 

 

 

 

 

Život v meste 

 

 

 

Mestá na mape Slovenska 

 

dedina 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto 

 

 

 

vyhľadávanie miest na mape 

Slovenska 

 

Žiak vie charakterizovať dedinu 

– opísať ju. Žiak vie opísať život 

v dedine, v ktorej býva. Skúma 

premenu svojej dediny 

v historických súvislostiach. 

 

Žiak vie opísať mesto. Žiak vie 

opísať život v meste Košice. 

Skúma premenu Košíc 

v historických súvislostiach. Žiak 

vie porovnať východy 

a nevýhody života v meste a na 

dedine. 

Žiak vie vyhľadať na mape 

Slovenska významné mestá. 

 

 

Cestujeme 

z Bratislavy do 

Košíc 

Ako môžeme cestovať 

 

Výhody a nevýhody 

dopravných prostriedkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlakové, autobusové a letecké 

spojenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie vyhľadať rôzne spoje 

z cestovných poriadkov (z 

internetu), orientovať sa 

v cestovných poriadkoch, vie sa 

spýtať, hľadať alternatívne 

riešenia dopravy z hľadiska 

ekológie. Vedieť porovnať 

výhody a nevýhody rôznych 

dopravných prostriedkov 

z rôznych hľadísk (ekologické, 

ekonomické, časové). 

 

 

Z mapy, internetu a iných 

dostupných materiálov 

vyhľadať významné pamiatky 

Bratislavy.  Pripraviť plán cesty 

zo svojej obce  do Bratislavy. 



Cestujeme po Bratislave 

 

 

 

 

 

Cestujeme po Košiciach 

 

 

 

významné pamiatky nášho 

hlavného mesta 

 

 

 

 

významné pamiatky krajského 

mesta 

 

 

Pripraviť plán cesty zo svojej 

obce do Košíc. Využiť dostupné 

cestovné poriadky. Z mapy, 

internetu a iných dostupných 

materiálov vyhľadať významné 

pamiatky Košíc. Vedieť sa 

orientovať v pláne.  

 

Ako ľudia 

menia krajinu 

Baníctvo a hutníctvo 

 

 

 

 

 

Priemysel 

 

 

 

 

 

 

 

Poľnohospodárstvo 

 

 

 

Baníctvo, hutníctvo 

 

 

 

 

 

Priemysel, odvetvia priemyslu 

 

 

 

 

 

 

 

Poľnohospodárstvo, ekologické  

poľnohospodárstvo, plodiny 

 

 

 

Žiak vie porozprávať ako sa 

rozvinulo baníctvo na Slovensku 

a akú úlohu zohralo v našich 

dejinách (ťažba nerastov, zlata , 

striebra... 

 

Žiak pozná najvýznamnejšie 

odvetvia priemyslu. Žiak pozná 

najvýznamnejšie odvetvia 

priemyslu v košickom kraji. Žiak 

pozná dopad priemyslu na 

krajinu. 

 

 

Žiak pozná plodiny, ktoré sa 

u nás pestujú. Pozná 

hospodárske zvieratká, ktoré sa 

u nás chovajú. Pozná stroje, 

ktoré sa podieľajú na obrábaní 

pôdy. Žiak vie vysvetliť význam 

ekologického  

poľnohospodárstva. 

 

Žiak pozná význam lesníctva 

a jeho dopad na krajinu. Žiak vie 

akým spôsobom sa drevo 



 

 

 

 

 

Lesníctvo 

 

 

 

 

Lesníctvo, lesník 

využíva. 

 

 

Tradície                  

a zvyky 

Regióny Slovenska 

 

 

Rodinné zvyky a tradície 

 

 

Roztancované Slovensko 

 

 

 

 

 

 

Život v stredovekom meste  

 

 

Život roľníkov v dávnej 

minulosti 

 

 

Ako sa žilo v minulosti – 

skanzeny 

 

región 

 

 

zvyky a tradície 

 

 

ľudový tanec, ľudová pieseň, 

ľudová slovesnosť 

 

 

 

 

 

stredovek 

 

 

 

 

 

 

Skanzeny na Slovensku – čo 

všetko v skanzene nájdeme 

 

Žiak vie vymenovať regióny na 

Slovensku. 

 

Žiak pozná zvyky a tradície na 

Slovensku. 

 

Žiak vie vymenovať niektoré 

ľudové súbory, ľudové tance 

a zaspievať ľudovú pieseň. 

Dokáže využiť rôzne zdroje 

informácií. 

 

Žiak vie opísať charakteristické 

znaky života ľudí v minulosti 

v meste a na vidieku. 

Žiak dokáže využiť informácie 

z filmov, z kníh, z internetu. 

 

 

Žiak vie vysvetliť pojem 

skanzen. Vie, v ktorých mestách 

sa nachádzajú najznámejšie 

skanzeny. 



V súlade 

s prírodou 

 

 

 

 

 

Členitosť krajiny 

 

 

 

 

 

Bezpečne do hôr 

 

 

 

 

Povesť o Kráľovej holi 

 

Povesť o Kriváni 

 

 

 

Vodstvo v krajine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plavíme sa po Dunaji 

 

nížina, pahorkatina, vrchovina, 

hornatiny, veľhory, nadmorská 

výška 

 

 

 

ideme do hôr 

 

 

 

 

Povesť 

 

 

 

 

 

Vznik riek, formovanie územia 

riekou, oblasti v povodí riek, 

gejzír v Herľanoch 

Ochrana vodných zdrojov, 

vodná nádrž Starina, vodná 

nádrž Ružín 

 

 

 

obľúbené miesto na cestovanie 

plán výletu 

 

 

 

Žiak pozná základné pojmy 

popisujúce členitosť krajiny. 

Pozná význam nadmorskej 

výšky a vie vyhľadať nadmorskú 

výšku niektorých miest na 

mape. 

Žiak pozná základy ochrany 

prírody a ochrany zdravia.  

Žiak pozná zásady bezpečného 

pohybu v horskom prostredí. 

 

Žiak vie reprodukovať obsah 

povesti vlastnými slovami a na 

jej základe vie žiak vytvoriť 

krátku dramatizáciu. 

 

 

Opísať rôzne podoby, ktoré 

môže mať rieka. Posúdiť, ako 

človek technológiami 

ovplyvňuje tok riek.  

Podľa mapy ukázať oblasti 

jazier. 

Žiak vie opísať v čom je 

výnimočný gejzír. 

 

Žiak vie opísať vybrané úseky 

Dunaja, vie čím sú zaujímavé. 

Žiak vie  opísať vybrané úseky 

Dunajca, porovnať ich s úsekmi 

Dunaja. 

Žiak vie odkiaľ je pitná voda 

a čo všetko vplýva na jej čistotu. 

Žiak vie základné informácie 

o vodných nádržiach Starina 

a Ružín. 

 



Plavíme sa po Dunajci 

Chránime si vodné zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Žiak vie opísať obľúbené 

miesto, kam by chcel cestovať. 

Vie vytvoriť plán cesty. 

Žiak si vie vytvoriť plán výletu                      

(zoznam potrebných vecí 

v batohu, plán cesty, ... ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prierezové témy a medzipredmetové vzťahy 

Prierezová téma  Obsah 

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra 

Náš samosprávny kraj – Trnavský 

Projekt.  Prepojenie na Informatickú výchovu –  

Vyhľadávanie informácií, zaujímavostí o vlastnom 
kraji 

 Ţivot na dedine 

Prepojenie s hudobnou výchovou, ľudové piesne 

 Baníctvo a hutníctvo 

 

 Roztancované Slovensko - piesne a tance 

Prepojenie s hudobnou výchovou – ľudové piesne 

 Ţivot roľníkov v dávnej minulosti 

Prepojenie s literatúrou, rozprávky 

 Povesť o Kráľovej holi a Kriváni 

Prepojenie s literatúrou  

  

Osobnostný a sociálny rozvoj Orientujeme sa v okolí 

 

 Súčasné územné členenie Slovenska 

 

 Spoznávame Bratislavu 

 

 Vodstvo v krajine 

Prepojenie s prírodovedou - voda 

 Mestá na mape Slovenska 

 

 Spoznávame Košice 

 Cestujeme Prepojenie na matematiku – vzdialenosti, km 

 Čo sme sa naučili 

 

Ochrana ţivota a zdravia Čo sme sa naučili 



 

 Členitosť krajiny 

 

Mediálna výchova Plavíme sa po Dunaji a Dunajci 

 

Multikultúrna výchova Premeny dedín a miest 

 

 Kultúrne regióny Slovenska 

Prepojenie s hudobnou výchovou, pracovným 

vyučovaním 

 Rodinné zvyky a tradície 

Prepojenie s literatúrou 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

Mestá a dediny 

 Tradície a zvyky. Prepojenie s Pracovným vyučovaním 

 Náš samosprávny kraj – Trnavský 

Dopravná výchova Ako môţeme cestovať po Slovensku 

 

 Z Bratislavy do Košíc – z Košíc do Bratislavy 

Prepojenie s matematikou 

Finančná gramotnosť Ktorá preprava je najvýhodnejšia 

Environmentálna výchova Priemysel 

Prepojenie s prírodovedou, ovzdušie 

 Poľnohospodárstvo 

Prepojenie s prírodovedou, pôda 

 Lesníctvo 

Prepojenie s prírodovedou, kyslík, význam lesa 

 Ideme do hôr 

 

 Vodstvo v krajine 

 

Medzipredmetové vzťahy: slovenský jazyk, výtvarná výchova, matematika 

4. Požiadavky na výstup  

 



Požadovaný výstup žiakov z vlastivedy v 4. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v 

oblastiach: čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, 

triediť, ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov –plánov, obrázkov, fotografií. 

Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov - vizuálna gramotnosť. Pri rozvíjaní prírodovednej 

gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde najmä o objavovanie, 

pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov. Vlastiveda rozvíja aj kultúrnu gramotnosť, rozvíja 

záujem o kultúrne tradície Slovenska.  

 

Žiak na konci 4. ročníka vie: 

- orientovať vo svojej obci, 
- opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa členitosti,  
- opísať polohu pohorí a nížin, 
- vymenovať a ukázať na mape naše najväčšie rieky, 
- porovnať udalosti podľa časovej priamky, 
- určiť, ktorá udalosť sa stala skôr a ktorá neskôr, 
- usporiadať udalosti svojho života a udalosti v roku na časovej priamke, 
- že Slovensko je rozdelené na 8 krajov, 79 okresov 
-  priradiť krajské mestá ku krajom, 
- pomenovať svoj kraj, určiť polohu svojho kraja na mape, pozná symboly kraja (vlajka, erb, 

logo), 
- vymenovať okresy svojho kraja, 
- pozná zaujímavosti svojho kraja, 
- charakterizovať dedinu – opísať ju, 
- opísať život v dedine, v ktorej býva, 
-  skúma premenu svojej dediny v historických súvislostiach, 
- opísať život v meste Košice, 
- skúmať premenu Košíc v historických súvislostiach, 
- porovnať východy a nevýhody života v meste a na dedine, 
- vyhľadať na mape Slovenska významné mestá, 
- vyhľadať rôzne spoje z cestovných poriadkov (z internetu), orientovať sa v cestovných 

poriadkoch, vie sa spýtať, hľadať alternatívne riešenia dopravy z hľadiska ekológie, 
-  porovnať výhody a nevýhody rôznych dopravných prostriedkov z rôznych hľadísk 

(ekologické, ekonomické, časové), 
- z mapy, internetu a iných dostupných materiálov vyhľadať významné pamiatky Bratislavy, 
-  pripraviť plán cesty zo svojej obce  do Bratislavy, 
- pripraviť plán cesty zo svojej obce do Košíc, využiť dostupné cestovné poriadky, z mapy, 

internetu a iných dostupných materiálov vyhľadať významné pamiatky Košíc, vedieť sa 
orientovať v pláne 

- porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo na Slovensku a akú úlohu zohralo v našich dejinách 
(ťažba nerastov, zlata , striebra...), 

- pozná najvýznamnejšie odvetvia priemyslu, najvýznamnejšie odvetvia priemyslu v košickom 
kraji, pozná dopad priemyslu na krajinu, 

-  pozná plodiny, ktoré sa u nás pestujú,  hospodárske zvieratká, ktoré sa u nás chovajú, pozná 
stroje, ktoré sa podieľajú na obrábaní pôdy, 

-  vysvetliť význam ekologického  poľnohospodárstva, 
-  pozná význam lesníctva a jeho dopad na krajinu,  
- akým spôsobom sa drevo využíva, 
- vymenovať regióny na Slovensku, 



- pozná zvyky a tradície na Slovensku, 
- vymenovať niektoré ľudové súbory, ľudové tance a zaspievať ľudovú pieseň, dokáže využiť 

rôzne zdroje informácií. 
- opísať charakteristické znaky života ľudí v minulosti v meste a na vidieku, 
- vysvetliť pojem skanzen, v ktorých mestách sa nachádzajú najznámejšie skanzeny, 
-  základné pojmy popisujúce členitosť krajiny, pozná význam nadmorskej výšky a vie vyhľadať 

nadmorskú výšku niektorých miest na mape, 
- základy ochrany prírody a ochrany zdravia, 
- pozná zásady bezpečného pohybu v horskom prostredí, 
- reprodukovať obsah povesti vlastnými slovami a na jej základe vie žiak vytvoriť krátku 

dramatizáciu, 
- opísať rôzne podoby, ktoré môže mať rieka, posúdiť, ako človek technológiami ovplyvňuje tok 

riek.  
- podľa mapy ukázať oblasti jazier, 
- opísať v čom je výnimočný gejzír, 
- opísať vybrané úseky Dunaja, vie čím sú zaujímavé, 
- opísať vybrané úseky Dunajca, porovnať ich s úsekmi Dunaja, 
- odkiaľ je pitná voda a čo všetko vplýva na jej čistotu, 
- základné informácie o vodných nádržiach 
- opísať obľúbené miesto, kam by chcel cestovať,  vytvoriť plán cesty, 
-  vytvoriť plán výletu. 

 

 

 

 

  

 

5. Metódy a formy práce 

 

Pri vyučovaní vlastivedy sa budeme snažiť využiť nielen metódy a formy práce, ktoré sú klasické, ale 

aj metódy a formy práce, ktoré sú nové, moderné a samozrejme motivujúcepri prezentovaní 

vlastivedného učiva. V 4. ročníku sa zameriame najmä na tieto metódy a postupy práce: 

 

        -      vyhľadávania informácii, 
- práce s internetom, 
- demonštrácie, 
- pozorovania, 
- počúvania, 
- opisu udalostí, javov a vecí 
- rozhovoru, 
- čítania, 
- brainstormingu, 



- porovnávania, 
- pokusov a experimentov, 
- didaktické hry 
- metódy hodnotenia, 
- dramatizácie na vyučovaní, 
- diskusie, 
- a metódy práce s mapou. 

 

 

Formy vyučovania vlastivedy: 

- skupinové vyučovanie, 
- problémové vyučovanie, 
- projektové vyučovanie, 
- exkurzia a vychádzka 
- práca na stanovištiach 

 

 

6. Učebné zdroje: 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Vlastiveda  pre 4. ročník základných škôl (M. Kožuchová) a ďalšie odborné publikácie k daným témam 

vlastivedy, encyklopédie, webové stránky s témami vlastivedy , materiálno-technické a didaktické 

prostriedky, mapy, ktoré má škola k dispozícii. 

 

 

 

7. Hodnotenie predmetu:  
Na hodnotenie predmetu   vychádzame z Metodického pokynu č. 22/ 2011/ č.: 2011 – 3121/ 12824 : 

4- 921/  na hodnotenie žiakov základnej školy. Vlastivedu v 4. ročníku klasifikujeme. 

Okrem klasifikácie pouţívame aj priebeţné slovné hodnotenie, ktoré má predovšetkým motivačný 

charakter.  

Klasifikácia zahŕňa aj:  

priebeţné hodnotenie – čiastkové výsledky a prejavy na vyučovaní  

čiastkové hodnotenie – bodové hodnotenie za rozličné výkony  

celkové hodnotenie – na konci prvého a druhého polroka, ktoré zhodnotí úroveň vedomosti, 

zručnosti a návykov v danom vyučovacom predmete  

Pri hodnotení uplatňujeme – motivačné prvky, primeranú náročnosť, pedagogický takt, účinné 

výchovné prostriedky, vyuţívame silu pozitívneho hodnotenia i pri drobných výkonoch a úsilí 

ţiaka.  

Podklady na hodnotenie získavame :  



- pravidelným diagnostickým pozorovaním práce ţiaka, všímame si aktivitu, záujem, vzťah k 

práci, schopnosť spolupracovať, prípravu na vyučovanie, presnosť a trvácnosť osvojených 

vedomosti a zručnosti  

- analyzujeme výsledky vo vyučovaní – schopnosť ţiaka uplatniť poznatky a zručnosti pri riešení 

úloh, cvičení  

- v rozhovore so ţiakom i s rodičom poukazujme na nedostatky a navrhujeme spôsoby na ich 

odstránenie  

– písomné a ústne odpovede. 

 

 

 

 

 

 


