
Prírodoveda     

1. Charakteristika vyučovacieho 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 životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom 
experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede. 
 

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 možné 
bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:  

     - spoznávaniu životného 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 využívania 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 využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje. 
      - poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu. 

 
 

3. Časová dotácia predmetu 



 
1 hodina týždenne, 40 hodín ročne 
 
 

4. Hodnotenie žiaka  
 
Žiak je hodnotený známkou na vysvedčení. 
 
Metódy hodnotenia: metóda pozorovania žiaka, jeho aktivity, rozbor žiackych prác, exploračné metódy (rozhovor, dotazník, anamnéza), 
sebahodnotenie. 
 
 

Tématický  výchovno – vzdelávací plán z Prírodovedy pre 1. ročník  

M Počet 

hodín 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok  

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Pomôcky Poznám

ky 

IX. 1. Vedieť 

vymenovať 

členov rodiny. 

Poznať pravidlá 

fungovania 

rodiny. 

Rodina 

Moja rodina 

Predstavím 

vám svojich 

najbližších 

OSR – uplatňovať 

svoje práva, 

rešpektovať práva 

a názory ostatných 

MUV – poznávať 

a rešpektovať iné 

kultúry 

- rozhovor 

- pojmová 

mapa 

- diskusia 

-žiak vie 

vymenovať 

členov rodiny 

-žiak 

pozná,dodržiav

a pravidlá 

fungovania vo 

svojej rodine 

Exploračné 

metódy 
farbičky, 

fotografia 

rodiny, 

lepidlo, 

nožnice 

 

2. Moja rodina Predstavím 

vám svojich 

najbližších 

    



3. Poznať vzťahy 

v rodine v rámci 

jednotlivých 

kultúr. Viesť deti 

k tolerancii 

k ľuďom iných rás 

a kultúr. 

Moja rodina Každý má 

svojich 

najbližších 

 rozhovor 

- diskusia 

- projektové 

metódy 

-žiak rozlišuje 

kultúrnu a 

jazykovú 

inakosť rodín 

v rôznych 

kultúrach 

Exploračné 

metódy 
nožnice, 

lepidlo 

 

X. 1. Porovnať 

a identifikovať 

rozdiely medzi 

dňom a nocou. 

Určovať celé 

hodiny. 

Plynutie času 

Môj čas 

(Hodiny) 

Čo mi vravia 

ručičky 

OŽZ – dodržavanie 

správneho režimu 

dňa, pohyb a pobyt v 

prírode 

rozhovor  

- diskusia 

- praktické 

činnosti 

 

-žiak identifikuje 

a porovnáva 

rozdiely medzi 

dňom a nocou, 

určuje na 

ciferníku celé 

hodiny 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikovani

e výkonov 

tvorivosti žiaka 

nožnice, 

výkres, 

krajčírsky 

cvok, 

lepidlo, 

nožnice 

 

2. Môj čas 

(Hodiny) 

Čo mi vravia 

ručičky 

    

3. Vnímať časti dňa 

ako časové celky. 

Analyzovať 

výsledky 

pozorovania 

jednotlivých časti 

dňa. 

Môj čas (Čas a 

jeho trvanie) 

Môj školský 

deň 

 - diskusia 

- demonštračné 

metódy 

- práca 

s literatúrou 

-projektová 

metóda 

- praktické 

činnosti 

-žiak rozpoznáva 

časti dňa ako 

súčasti časovej 

následnosti 

-žiak popisuje 

a identifikuje 

činnosti 

súvisiace 

s časťami dňa 

Pozorovanie 

žiaka, rozbor 

prác žiakov, 

diagnostika 

záujmov, 

výkonov 

nožnice, 

lepidlo, 

farbičky 

 



4. Môj čas (Čas a 

jeho trvanie) 

Môj školský 

deň 

    

XI. 1. Poznať jednotlivé 

vonkajšie orgány 

ľudského tela. 

Osobná 

hygiena a 

psychohygiena 

Ja a moje 

zdravie 

Poznám 

svoje telo 

OŽZ – predchádzanie 

chorobám a úrazom 

OSR – sebapoznanie 

- diskusia 

- rozhovor 

- práca 

s detskou 

encyklopédiou 

- praktické 

činnosti 

-žiak pozná 

vonkajšie 

orgány 

ľudského tela, 

príp. 

rozpoznáva aj 

ich funkcie 

Exploračné 

metódy, 

didaktický test 

baliaci 

papier, 

hrubé fixy 

 

2. Poznať zásady 

hygieny. 

Ja a moje 

zdravie  

Čistota tela   -žiak vie 

správne 

používať zubnú 

kefku a vie 

vysvetliť 

význam osobnej 

hygieny 

Exploračné 

metódy 
zubná kefka  

3. Poznať dôležitosť 

pravidelného 

stravovania, 

striedania práce a 

odpočinku. 

Denný 

poriadok žiaka  

Čo a kedy 

jedávam 

PPZ – projekt 

Zostavenie jedálneho 

lístka 

ENV – vzťah medzi 

človekom a životným 

prostredím 

- rozhovor 

- diskusia 

 

-žiak pozná 

pravidlá 

stravovania a 

vie vysvetliť 

dôvody 

striedania práce 

a odpočinku 

Systematické 

pozorovanie 

žiakov 

nožnice, 

lepidlo, 

farbičky, 

papierové 

hodiny 

 

4. Zostaviť jedálny 

lístok na týždeň. 

Porovnávať 

Zdravá výživa Jedálny 

lístok   

  -žiak porovnáva 

zdravé a 

škodlivé 

Pozorovanie 

žiaka, rozbor 

prác žiakov, 

diagnostika 

výstrižky 

jedál z novín 

 



potraviny, ktoré 

sú dôležité pre 

zdravie a ktoré 

ľuďom škodia. 

Pripraviť 

zeleninový šalát. 

potraviny 

-žiak vie uviesť 

príklady 

správneho a 

nesprávneho 

stolovania 

záujmov, 

výkonov 
a časopisov,  

obrázky 

ovocia a 

zeleniny, 

lepidlo, 

nožnice 

XII. 1. Zdravá výživa Zdravé a 

nezdravé 

potraviny 

    

 2. Hľadať 

a popisovať 

situácie 

vyvolávajúce 

pocit šťastia. 

Ja a moje 

zdravie 

Čo je pre 

mňa šťastie 

PPZ – prezentovať 

sám seba 

MUV – poznávať 

históriu, zvyky a 

tradície 

- rozhovor  

- diskusia 

- praktické 

činnosti 

-žiak popisuje 

situácie 

vyvolávajúce 

pocit šťastia 

a tieto situácie 

vyhľadáva 

Exploračné 

metódy 
výstrižky 

z novín 

a časopisov, 

lepidlo, 

nožnice 

 

3. Popisovať 

a poznávať 

vianočné zvyky 

a tradície typické 

pre našu kultúru. 

Ja a moje 

zdravie 

Vianoce  - rozhovor 

- diskusia 

- práca 

s literatúrou 

a časopismi 

 

-žiak 

identifikuje 

a popisuje 

vianočné zvyky 

a tradície 

vlastnej rodiny 

Systematické 

pozorovanie 

žiakov 

výstrižky 

jedál z novín 

a časopisov,  

lepidlo, 

nožnice 

 

I. 1. Prostredníctvom 

zmyslov opisovať 

a hľadať spoločné 

znaky plynného, 

kvapalného 

a pevného 

skupenstva 

hmoty. Na 

Hmota 

Ja a veci okolo 

mňa 

Aké druhy 

hmoty 

poznám? 

OSR – zmyslové 

vnímanie 

ENV – vzťah medzi 

človekom a životným 

prostredím 

- diskusia 

- demonštračná 

metóda 

- metóda 

názorného 

príkladu 

-žiak 

vychádzajúc zo 

zmyslovej 

skúsenosti 

rozpoznáva 

spoločné znaky 

plynného, 

kvapalného 

Exploračné 

metódy, 

didaktický test 

farbičky, 

voda, ľad, 

kahan, 

predmety 

z látok 

s rôznymi 

 



základe aktívnej 

manipulácie 

s predmetmi 

určovať vlastnosti 

hmoty. 

- praktické 

činnosti 

a pevného 

skupenstva 

hmoty 

-žiak 

identifikuje 

rôzne vlastnosti 

hmoty 

vlastnosťami  

2. Ja a veci okolo 

mňa 

Aké druhy 

hmoty 

poznám? 

    

3. Ja a veci okolo 

mňa 

Aké druhy 

hmoty 

poznám? 

    

II. 1. Pozorovať 

a popisovať 

zmeny v prírode, 

ktoré sa dejú 

počas 

jednotlivých 

ročných období. 

Porovnávať 

zmeny listnatého 

stromu počas 

roka. Na základe 

listov porovnávať 

stromy. 

Zmeny v 

prírode Ja a 

príroda (Cyklus 

strom) 

Ako sa 

príroda 

počas roka 

mení 

ENV – chrániť rastliny, 

starať sa o svoje 

okolie, zber 

druhotných surovín 

PPZ – tvorba a 

prezentácia projektu 

MEV – využitie 

informácií z novín a 

časopisov 

OSR – rozvoj 

schopnosti poznávania 

- diskusia 

- pozorovanie 

- praktické 

metódy 

-žiak vie popísať 

zmeny 

prírodných 

javov v rámci 

ročných období 

-žiak vie 

identifikovať 

zmeny 

listnatého 

stromu počas 

roka, 

vie porovnať 

listy stromov, 

poznať druhy 

stromov 

Pozorovanie 

žiaka, rozbor 

prác žiakov, 

diagnostika 

záujmov, 

výkonov 

lepidlo, 

nožnice, 

farbičky, 

žiacka 

školská lupa 

 

2. Sledovať 

a popisovať 

prírodné javy. 

Ja a príroda Môj 

kalendár 

prírody 

    -žiak vie 
pozorovať, 
identifikovať 
a zapísať 

 baliaci 

papier, 

lepidlo, 

 



3. Poznať ročné 

obdobia, mesiace 

v roku, 

charakteristiky 

počasia. 

Ja a príroda Môj 

kalendár 

prírody 

 - diskusia 

- pozorovanie 

 

informáciu o 
prírodných 
javoch (vietor, 
dážď, slnečno) 

 -žiak vie uviesť 
ako sa menia 
ročné obdobia 

Písomné 

skúšanie, rozbor 

prác žiakov 

pastelky, 

perá, 

výstrižky 

informácií 

z novín 

a časopisov 

 

III. 1. Identifikovať 

poľné plodiny, 

ovocie a zeleninu. 

Ja a príroda    -žiak vie 

rozpoznať 

druhy ovocia, 

zeleniny a 

poľných plodín 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikovani

e výkonov 

tvorivosti žiaka 

obrázky 

plodín, 

ovocia a 

zeleniny, 

lepidlo, 

nožnice 

 

2. Identifikovať 

spoločné 

a rozdielne znaky 

zvierat. Vytvárať 

skupiny zvierat na 

základe 

spoločných 

znakov. Voľne 

žijúce zvieratá, 

domáce zvieratá, 

domáce vtáky. 

Zvieratá 

Zvieratá a 

človek 

Viem 

rozoznať 

zvieratá 

ENV – kladný vzťah k 

domácim aj voľne 

žijúcim zvieratám 

PPZ – tvorba a 

prezentácia projektu 

MEV – využitie 

internetu vo 

vyučovaní 

- práca 

s encyklopédio

u a atlasom 

- projektová 

metóda 

 

-žiak vie 

identifikovať 

spoločné 

a rozdielne 

znaky zvierat 

-žiak vie na 

základe 

zovšeobecnenia 

vytvárať 

skupiny zvierat 

s podobnými 

znakmi 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikovani

e výkonov 

tvorivosti žiaka 

nožnice, 

lepidlo, 

výkres, 

encyklopédie 

 

3. Zvieratá a 

človek 

Viem 

rozoznať 

zvieratá 

    

IV. 1. Pozorovaním, 

porovnávaním 

a zovšeobecnení

m hľadať 

Zvieratá a 

človek 

Učíme sa 

pozorovať 

zvieratá 

 - práca 

s encyklopédio

u a atlasom 

- projektová 

-žiak vie na 

základe 

pozorovania 

zovšeobecniť 

Pozorovanie 

žiaka, rozbor 

prác žiakov, 

diagnostika 

záujmov, 

farbičky, 

encyklopédie 

 



základné 

charakteristické 

vlastnosti skupín 

zvierat – nižšie 

živočíchy, vyššie 

živočíchy. 

metóda 

- demonštračné 

metódy 

a identifikovať 

charakteristické 

vlastnosti 

zvierat v 

skupinách 

výkonov 

2. Zvieratá a 

človek 

Učíme sa 

pozorovať 

zvieratá 

    

3. Pozorovaním, 

porovnávaním  

a zovšeobecnení

m hľadať 

základné 

charakteristické 

vlastnosti skupín 

rastlín – 

nahosemenné 

a krytosemenné 

rastliny 

Rastliny a 

semená 

Rastliny okolo 

nás 

Učíme sa 

pozorovať 

rastliny 

OSR – pozorovanie - metóda 

názornej ukážky 

- práca 

s literatúrou 

-  praktické 

činnosti 

- projektová 

metóda 

-žiak vie na 

základe 

pozorovania 

zovšeobecniť 

a identifikovať 

charakteristické 

vlastnosti 

rastlín v 

skupinách 

Exploračné 

metódy, 

didaktický test 

farbičky, 

nožnice, 

encyklopédie

, 

žiacka 

školská lupa, 

šuška, jablko, 

citrón, 

pomaranč, 

mak, 

slnečnica 

 

4. Rastliny okolo 

nás 

Učíme sa 

pozorovať 

rastliny 

OŽZ – poznávanie 

prostredníctvom 

pobytu v prírode 

ENV – chrániť rastliny, 

starať sa o svoje okolie 

OSR – rozvoj 

zmyslového vnímania 

   

V. 1. Uvedomiť si, na 

základe 

pozorovania 

Rastliny okolo 

nás 

Od kvetu k 

plodu 

 - diskusia 

- rozhovor 

-žiak vie 

porovnať 

a identifikovať 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikovani

e výkonov 

spracované 

ovocné 

plody, 

 



zmien konára 

ovocného 

stromu, ako 

z kvetu vzniká 

plod. 

- demonštračné 

metódy 

- práca 

s odbornou 

literatúrou 

- metóda 

tvorby projektu 

zmeny konára 

ovocného 

stromu od 

kvetu k plodu, 

vie zasadiť 

semienko a 

opísať ako klíči 

tvorivosti žiaka čerstvé 

plody, 

semienka na 

siatie 

2. Pozorovaním 

detailov hľadať 

spoločné 

a rozdielne znaky 

vodných rastlín 

a zvierat. 

Voda 

Voda v prírode 

Život rastlín 

a zvierat s 

vodou 

ENV – ochrana 

životného prostredia, 

ekosystémy, sme 

súčasťou prírody 

OSR – spolupráca a 

súťaživosť 

- diskusia 

- PC 

- demonštračné 

metódy 

- práca s 

literatúrou 

-žiak vie 

pozorovaním 

a prácou 

s encyklopédiou 

identifikovať 

rozdielne 

spoločné znaky 

vodných rastlín 

a vodných 

zvierat 

Exploračné 

metódy 
encyklopédie

, 

nožnice, 

lepidlo, 

výstrižky 

z novín a 

časopisov 

zvierat 

a rastlín 

žijúcich vo 

vode a 

v jejblízkosti 

 

3. Voda v prírode Život rastlín 

a zvierat s 

vodou 

    

VI. 1. Uvedomiť si 

potrebu chrániť 

a rozumne 

využívať vodné 

zdroje. Aktívne sa 

zapojiť do 

ochrany vodných 

zdrojov. 

Voda v prírode Potrebujem

e čistú vodu 

  -žiak rozumie 

potrebe 

ochrany 

a rozumného 

využívania 

vodných zdrojov 

Exploračné 

metódy 
výkres, 

nožnice, 

lepidlo, 

baliaci papier 

 

2. Voda v prírode Potrebujem

e čistú vodu 

    



3. Opakovanie Celoročné 

zhrnutie 

získaných 

vedomostí a 

zručností. 

Záverečný 

spoločný 

projekt. 

      

 

Legenda:  OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

 ENV – Environmentálna výchova 

 MEV – Mediálna výchova 

 MUV – Multikultúrna výchova 

 DOV – Dopravná výchova 

 OŽZ – Ochrana života a zdravia 

 PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

Časovo – tematický plán bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu s prihliadnutím na výstupné štandardy.  

 

Používaná učebnica:  A Wiegerová, G. Česlová, Prírodoveda pre 1. ročník ZŠ,  

    Bratislava, SPN 2008, schválilo MŠ SR rozhodnutím zo dňa 29. 7. 2008 



Tematický výchovno – vzdelávací plán z Prírodovedy pre II. ročník 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

IX.  Vedieť, že 

vzduch je 

hmota. 
H

m
o

ta
 

V
zd

u
ch

 

1.  Vzduch 

ako hmota        

Environmentálna 

výchova 

Chápať vzťahy 

medzi človekom 

a jeho životným 

prostredím. 

 rozhovor 

 projektové 

metódy 

 praktické 

činnosti  

 žiak vie pripraviť 

experiment, 

ktorým dokáže, že 

vzduch je hmota 

 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikovanie 

výkonov 

tvorivosti žiaka 

1  

Vedieť, že vietor 

je pohyb 

vzduchu. 

 

2.    Vietor v 

jeseni  

Ochrana života 

a zdravia 

Viesť žiakov 

k tomu, aby zvládli 

situácie vzniknuté 

živelnými 

pohromami. 

 rozhovor 

 diskusia 

 pozorovanie 

 žiak vie opísať 

vietor v jeseni 

 žiak dokáže 

porovnávať vietor 

v rôznych ročných 

obdobiach 

Exploračné 

metódy 
1  

V rozprávke 

O troch 

prasiatkach 

spoznať 

technológie 

stavby. 

Poznať stavebný 

materiál pri 

stavbe domu. 

S
ta

v
b

a 

3.   Stavba 

O troch 

prasiatkach 

Osobnostný  a soc. 

rozvoj 

Rozvíjať sociálne 

spôsobilosti 

potrebné pre 

spoluprácu. 

 rozhovor  

 diskusia 

 praktické 

činnosti 

 

 žiak vie 

vymenovať 

základný stavebný 

materiál, ktorý sa 

používa na stavbe 

(tehly, tvárnice, 

panely, kameň, 

drevo, cement, 

piesok, malta) 

 žiak vie postaviť 

múrik alebo 

domček zo 

skladačky 

Systematické 

pozorovanie 

žiakov 

1 rozprávka 

O troch 

prasiatkach 

stavebnica 

LEGO 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznať niektoré 

stroje, ktoré sa 

používajú  

na stavbe. 

H
m

o
ta

 

S
ta

v
b

a 

1. Stavebné 

stroje 

Dopravná výchova 

Viesť žiakov 

k uvedomeniu si 

významu 

technických 

podmienok 

dopravy a zariadení 

ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej 

premávky ( 

stavebné stroje ). 

 pozorovanie  

 rozhovor 

 žiak vie 

vymenovať 

niektoré stroje, 

ktoré sa používajú 

na stavbe 

(buldozér, bager, 

miešačka, žeriav, 

dopravník- bežiaci 

pás) 

     

 

Systematické 

pozorovanie 

žiakov 

1 obrazový 

materiál 

Poznať 

pracovníkov, 

ktorí sa 

zúčastňujú na 

stavbe domu. 

Vedieť akú 

činnosť 

vykonávajú. 

2. Stavební 

remeselníci 

Osobnostný  a soc. 

rozvoj 

Rozvíjať sociálne 

spôsobilosti 

potrebné  

pre osobný život  

a spoluprácu.  

( práca 

a odpočinok ) 

 rozhovor 

 diskusia 

 didaktická hra 

 žiak vie 

vymenovať 

stavebných 

remeselníkov      ( 

murár, tesár, 

stavebný stolár, 

stavebný 

montážnik, 

pokrývač, sklenár, 

maliar bytov, 

natierač, podlahár, 

obkladač, 

inštalatér, 

elektromontér) 

a akú činnosť 

vykonávajú 

Pozorovanie 

žiaka, rozbor 

prác žiakov, 

diagnostika 

záujmov, 

výkonov 

1  



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoznať 

bežné druhy 

ovocia a určiť, 

na ktorej drevine 

príslušné ovocie 

vyrástlo.  
Z

el
en

in
a 

a 
o

v
o

ci
e 

O
v

o
ci

e 

3. Ovocné 

stromy a ich 

plody 

 

 

Environmentálna 

výchova 

Rozvíjať 

schopnosť chápať 

zákonitosti prírody. 

 rozhovor  

 diskusia  

 žiak vie rozpoznať 

ovocie: jablko, 

hruška, slivka, 

čerešňa, višňa, 

marhuľa, 

broskyňa, vlašský 

orech  

 žiak určuje, na 

ktorej drevine 

vyrástlo príslušné 

ovocie 

Exploračné 

metódy, 

didaktický test 

1 obrazový 

materiál, 

niektoré 

druhy ovocia 

U bežných 

druhov ovocia 

rozlišovať 

kôstkovice, 

bobule, malvice. 

Roztriediť 

ovocie podľa 

semien, 

schematicky 

zakresliť 

zloženie plodu. 

Poznať rôzne 

spôsoby zberu, 

uskladňovania 

a konzervovania 

ovocia. 

4. Kôstkovice, 

bobule, 

malvice 

Environmentálna 

výchova 

Viesť žiakov  

k tomu, aby 

dokázali vnímať 

vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím. 

 praktické 

činnosti  

 rozhovor 

 výtvarné 

techniky 

 pojmová mapa 

 

 žiak vie rozlíšiť 

bežné druhy 

ovocia podľa 

semien na 

kôstkovice, 

bobule a malvice 

 žiak vie 

schematicky 

zakresliť zloženie 

plodu 

 žiak pozná rôzne 

spôsoby 

uskladňovania 

a konzervovania 

ovocia 

Písomné 

skúšanie, rozbor 

prác žiakov 

1 obrazový 

materiál, 

farbičky, 

niektoré 

druhy ovocia 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznať názvy 

bežných druhov 

zeleniny. Poznať 

význam zeleniny 

vo výžive 

človeka. Poznať 

rôzne spôsoby 

zberu, 

uskladňovania 

a konzervovania 

zeleniny. 

1.    Zelenina 

a jej          

         význam         

Ochrana života a 

zdravia 

Viesť žiakov 

k zdravej 

životospráve. 

 rozhovor 

 diskusia 

 žiak vie rozpoznať 

zeleninu: cesnak, 

cibuľa, fazuľa, 

hrach, kaleráb, 

kapusta, karfiol, 

kel, melón, 

mrkva, paprika, 

petržlen, pór, 

rajčiak, reďkovka, 

šalát, špenát, 

uhorka, zeler 

 žiak pozná rôzne 

spôsoby 

uskladňovania 

a konzervovania 

zeleniny 

Exploračné 

metódy 
1 obrazový 

materiál, 

niektoré 

druhy 

zeleniny 

Roztriediť 

zeleninu podľa 

znakov a častí, 

pre ktoré sa 

pestuje. Na 

základe 

pozorovania 

zapísať zmenu 

plodu semena 

počas štyroch 

týždňov a urobiť 

závery z tohto 

pozorovania. 

2.     Zelenina 

koreňová,       

listová, 

plodová 

Environmentálna 

výchova 

Viesť žiakov 

k tomu, aby si 

uvedomovali 

dôležitosť 

životného 

prostredia. 

 diskusia  

 rozhovor 

 projektové 

metódy 

 

 žiak vie roztriediť 

zeleninu podľa 

znakov a  časti, 

pre ktorú sa 

pestuje 

 žiak vie na 

základe 

pozorovania 

 zapísať zmenu 

plodu semena 

počas štyroch 

týždňov a urobiť 

závery z tohto 

pozorovania 

Pozorovanie 

žiaka, rozbor 

prác žiakov, 

diagnostika 

záujmov, 

výkonov 

1 obrazový 

materiál, 

niektoré 

druhy 

zeleniny 

semená, vata, 

kelímok 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. 

Zhrnúť 

a zopakovať 

učivo, upevniť 

získané 

vedomosti  

o zelenine 

a ovocí. Z
el

en
in

a 
a 

o
v
o

ci
e 

Z
el

en
in

a 
a 

o
v
o

ci
e 

3. Opakovanie   

tematického 

celku 

Zelenina 

a ovocie 

 

Ochrana života 

a zdravia 

Viesť žiakov 

k zdravej 

životospráve 

 diskusia  

 práca s 

detskými 

encyklopédiam

i  

 rozhovor  

 žiak vie použiť 

získané poznatky 

v diskusii i  

    pri práci s 

encyklopédiou 

 

Exploračné 

metódy, 

didaktický test 

1 detské 

encyklopédie 

Poznať  rozdiely 

a súvislosti 

v pojmoch úraz 

a choroba, vie 

vymenovať 

úrazy a choroby. 

Oboznámiť sa 

s pojmom 

nevoľnosť, 

nákaza 

a karanténa. 

Poznať obsah 

lekárničky. 

U
 l

ek
ár

a 

Ú
ra

z 
a 

ch
o

ro
b

a 
4. Úraz, 

choroba,    

lekárnička 

 

 

  

Ochrana života 

a zdravia 

Viesť žiakov 

k tomu aby zvládli 

situácie pri vzniku 

úrazu 

 rozhovor  

 diskusia 

 praktické 

činnosti 

 žiak vie 

vymenovať bežné 

detské úrazy 

 žiak vie 

vymenovať 

choroby: chrípka, 

angína, zápal 

pľúc, zápal 

priedušiek, 

osýpky, infekčná 

žltačka, .. 

 žiak pozná rozdiel 

medzi úrazom 

a chorobou 

 žiak vie 

vymenovať 

základný obsah 

lekárničky 

 

Exploračné 

metódy 
1 pracovný list 

detské 

encyklopédie 

lekárnička 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

Rozprávať 

o návšteve 

u lekára, 

diskutovať 

o lekárskej 

ambulancii. 

Vedieť na čo 

slúžia lekárne. 

Oboznámiť sa 

s pojmami  

lekárnik, lieky. 
U

 l
ek

ár
a 

1. Návšteva 

lekárskej    

ambulancie  

Ochrana života 

a zdravia 

Formovať vzťah  

k problematike 

ochrany svojho 

zdravia  

 rozhovor 

 praktické 

činnosti 

 diskusia  

 

 žiak vie opísať 

návštevu u lekára 

(lekár, lekárka, 

zdravotná sestra, 

vyšetrenie, 

lekársky predpis ) 

 žiak vie 

diskutovať 

o lekárskej 

ambulancii 

(očkovanie, 

zdravotné 

stredisko, 

nemocnica ) 

Exploračné 

metódy 
1 obrázkový 

materiál 

pracovný list 

 Poznať rôzne 

druhy 

teplomerov. 

Vedieť zmerať 

telesnú  teplotu 

i  odmerať 

teplotu vody. 

Vedieť zostrojiť 

teplomer. 

 

T
ep

lo
m

er
 

2. Teplomer Ochrana života 

a zdravia 

Formovať vzťah  

k problematike 

ochrany svojho 

zdravia 

 rozhovor  

 praktické 

činnosti 

 projektové 

metódy 

 

 žiak vie 

vymenovať rôzne 

druhy teplomerov  

 žiak vie zmerať 

telesnú teplotu 

 žiak vie odmerať 

teplotu vody 

 žiak vie zostrojiť 

teplomer 

Pozorovanie 

žiaka, rozbor 

prác žiakov, 

diagnostika 

záujmov, 

výkonov 

1 rôzne druhy 

teplomerov 

nádoba 

s vodou, 

farebné 

bavlnky, 

nožnice, 

výkres 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

Poznať lekárov 

špecialistov: 

očný, ušný, 

krčný, zubný. 

Poznať akú 

prácu 

vykonávajú 

jednotliví 

pracovníci  

v 

zdravotníckych 

zariadeniach  

a nemocniciach. L
ek

ár
i 

šp
ec

ia
li

st
i 

3. Lekári 

špecialisti 

očný, ušný, 

krčný, zubný 

 

Ochrana života 

a zdravia 

Formovať vzťah  

k problematike 

ochrany svojho 

zdravia 

 diskusia  

 rozhovor 

 situačné hry 

 žiak vie  

diskutovať 

o lekárskej 

ambulancii 

 žiak sa vie slušne  

správať v čakárni 

a v ambulancii 

 žiak vie vyhľadať 

informácie 

v odbornej 

literatúre 

a na internete 

 žiak vie akú prácu 

vykonávajú 

jednotliví 

pracovníci v 

zdravotníckych 

zariadeniach a 

nemocniciach 

Exploračné 

metódy 
1 obrazový 

materiál 

I. 

 

 

 

 

 

Poznať príčinu 

kazov a správnu 

starostlivosť 

o ústnu dutinu.  

Poznať prácu 

zubného lekára. 

 

U
 l

ek
ár

a 
 

Chrup 

1. Chrup, kaz, 

ústna dutina 

 

 

 

 

Ochrana života 

a zdravia 

Formovať vzťah  

k problematike 

ochrany svojho 

zdravia 

 

 práca s 

encyklopédiam

i  

 projektové 

metódy  

 skupinové 

vyučovanie  

 

 žiak vie opísať 

správne čistenie 

ústnej dutiny 

 žiak vie opísať 

prácu zubného 

lekára 

 žiak pozná príčiny 

zubného kazu 

a vie mu 

predchádzať 

 

Exploračné 

metódy 
1 detské 

encyklopédie 

pracovný list 

zubná kefka 

obrazový 

materiál 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznať správne 

hygienické 

návyky, spánok, 

pohyb na 

čerstvom  

vzduchu. 

S
p

rá
v

n
a 

ži
v

o
to

sp
rá

v
a 

2. Správne 

hygienické 

návyky 

a životospráva 

 

 

Ochrana života 

a zdravia 

Formovať vzťah  

k problematike 

ochrany svojho 

zdravia 

 rozhovor 

 skupinové 

vyučovanie 

 práca 

s encyklopédi

ou 

 situačné hry 

 žiak vie vykonávať 
správne 
hygienické návyky 

 žiak vie vysvetliť 
význam osobnej 
hygieny 

 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikovanie 

výkonov 

tvorivosti žiaka 

1 detské 

encyklopédie 

Zhrnúť 

a zopakovať 

učivo, upevniť 

získané 

vedomosti. 

O
p

ak
o

v
an

ie
 

3. Opakovanie 

tematického 

celku  

U lekára  

 

Ochrana života 

a zdravia 

Formovať vzťah  

k problematike 

ochrany svojho 

zdravia 

 

 rozhovor 

 diskusia 

 

 

 

 

 žiak vie použiť 

získané poznatky 

v diskusii i  

    pri práci s 

encyklopédiou 

 

Exploračné 

metódy, 

didaktický test 

1  

Poznať pracovné 

dni a dni 

pracovného 

pokoja, 

dovolenku, 

prázdniny.  

P
rá

ca
 a

 o
d

p
o

či
n

o
k

 

1. Práca a 

zábava 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Rozvíjať sociálne 

spôsobilosti 

potrebné pre 

osobný a sociálny 

život a spoluprácu 

( práca 

a odpočinok ) 

 projektové 

metódy  

 skupinové 

vyučovanie  

 rozhovor  

 diskusia  

 žiak vie správne 

využiť svoj voľný 

čas 

 dokáže 

vymenovať dni 

v týždni a rozdeliť 

ich na pracovné a 

víkendové 

Exploračné 

metódy 
1 PZ – 19 

stolový 

kalendár 

 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

Poznať 

kalendárne 

mesiace, zmeny 

ročných období. 

Zostrojiť si 

vlastný 

kalendár. 
P

rá
ca

 a
 o

d
p
o

či
n

o
k
  

  
  
  
 

2. Kalendár 

    Projekt: 

Zostrojenie    

kalendára 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Rozvíjať sociálne 

spôsobilosti 

potrebné pre 

osobný a sociálny 

život a spoluprácu  

 projektové 

metódy 

 rozhovor 

 

 žiak vie 

vymenovať podľa 

poradia jednotlivé 

mesiace 

v kalendárnom 

i školskom roku 

 žiak vie 

porovnávať 

zmeny počas 

ročných období 

 žiak sa vie 

orientovať  

    v kalendári 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikovanie 

výkonov 

tvorivosti žiaka 

1 stolový 

kalendár 

farbičky 

PZ – 12, 13 

Poznať 

polhodiny, štvrť 

a trištvrte. 

3. Hodiny Osobný a sociálny 

rozvoj 

Rozvíjať sociálne 

spôsobilosti 

potrebné pre 

osobný a sociálny 

život a spoluprácu  

 rozhovor  

 praktické 

činnosti 

 

 žiak vie rozpoznať 

časové údaje 

 žiak vie čítať 

a určovať na 

ciferníku 

štvrťhodiny a 

minúty 

Analýza výkonov 

žiakov 
1 papierové 

hodiny 

III. Prostredníctvom 

pokusov 

a experimentov 

spoznávať 

základné 

vlastnosti vody. V
o

d
a 

V
la

st
n

o
st

i 
v

o
d

y
 

1. Farba, 

chuť, vôňa 

vody. Voda 

ako 

rozpúšťadlo. 

Environmentálna 

výchova 

Viesť žiakov  

k tomu, aby 

dokázali vnímať 

vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím vo 

svojom okolí. 

 pokus  

 experiment  

 pozorovanie  

 rozhovor  

 diskusia  

 skupinové 

vyučovanie 

 žiak vie pripraviť 

experiment akú 

chuť má voda  

 žiak vie pripraviť 

experiment čo sa 

vo vode rozpustí, 

čo nerozpustí 

 

Rozbor prác 

žiakov, 

systematické 

pozorovanie 

žiakov 

1 pohár, voda, 

cukor, múka, 

piesok, soľ, 

olej, ocot, 

sito, lyžica, 

čistiaci 

prostriedok 

(jar) 

PZ –49 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

Poznať 

užitočnosť 

a škodlivosť 

vody  pre 

človeka, rastliny 

i zvieratá. 

 

 

U
ži

to
čn

o
sť

 

a 
šk

o
d

li
v

o
sť

 v
o

d
y

 2. Prečo je 

voda dôležitá 

pre život? 

Environmentálna 

výchova 

Viesť žiakov 

k tomu, aby si 

uvedomovali 

dôležitosť 

životného 

prostredia. 

 práca 

s encyklopédio

u 

 rozhovor 

 žiak vie prečo je 

voda dôležitá pre 

život ľudí, rastlín 

a zvierat  

Exploračné 

metódy 
1 encyklopédie 

PZ – 45, 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymyslieť 

návrh na 

ochranu vôd 

v našej obci. 

Prostredníctvom 

rozprávky 

rozprávať 

o ochrane vôd 

pred 

znečistením.  

V
o

d
a 

V
o

d
a 

a 
je

j 
zn

eč
is

te
n

ie
 

3. Prečo 

potrebujeme 

zdravú vodu? 

 

Projekt: 

Zdravá voda 

Environmentálna 

výchova 

Viesť žiakov 

k tomu, aby získali 

vedomosti, ale aj 

zručnosti, ktorými 

môžu pomáhať 

životnému 

prostrediu 

jednoduchými 

činnosťami. 

 

 rozhovor  

 diskusia  

 projektové 

metódy 

 žiak vie uviesť 

návrh ako 

zabrániť 

znečisteniu vody 

Exploračné 

metódy 
1 PZ - 50 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

Zhrnúť 

a zopakovať 

učivo, upevniť 

získané 

vedomosti 

o vode. 

O
p

ak
o

v
an

ie
 

4. Čo sme sa 

naučili 

 

Svetový deň 

vody  

22.3. 

Environmentálna 

výchova 

Viesť žiakov 

k tomu, aby si 

uvedomovali 

dôležitosť 

životného 

prostredia a jeho 

ohrození na celom 

svete. 

 

 fixačná 

 rozhovor  

 diskusia 

 

 žiak vie 

odôvodniť 

dôležitosť vody 

pre život 

 žiak vie uviesť 

konkrétne návrhy 

na ochranu vôd 

 

 

Pozorovanie, 

rozbor prác 

žiakov, 

diagnostikovanie 

výkonov 

tvorivosti 

1 PZ - 51 

Sledovať a 

opisovať 

prírodné javy.  

Porovnávať 

stromy na 

základe listov 

a triediť ich na 

listnaté 

a ihličnaté. 

 

1.  Rastliny v 

parku 

Environmentálna 

výchova 

Viesť žiakov 

k tomu, aby si 

uvedomovali 

dôležitosť 

životného 

prostredia. 

 pozorovanie  

 rozhovor 

 učenie v 

skupinách  

 žiak vie 

pozorovať, 

identifikovať a 

zapísať 

informáciu o 

prírodných javoch  

(osobitne list 

stromu) 

 žiak vie navrhnúť 

riešenie na 

ochranu parku  

 žiak vie rozoznať 

ihličnaté a listnaté 

stromy 

 

Rozbor prác 

žiakov, 

systematické 

pozorovanie 

žiakov 

1 pozorovací 

hárok PZ – 

33, 34 

PZ - 35 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

Poznať význam 

lesa pre človeka. 

Poznať pravidlá 

správania sa 

v lese. 

 L
es

 

2. Rastliny 

a živočíchy v 

lese 

Environmentálna 

výchova 

Chápať vzťahy 

medzi človekom 

a jeho životným 

prostredím. 

 pozorovanie  

 rozhovor 

 diskusia 

 žiak pozná 

pravidlá správania 

sa v lese 

 žiak vie určiť 

význam lesa pre 

človeka  

 žiak vie 

zdôvodniť prečo 

potrebujú rastliny 

vodu a vzduch 

Exploračné 

metódy 
1  

Poznávať, 

opisovať 

a určovať 

listnaté stromy. 

 

L
is

tn
at

é 
st

ro
m

y
 

3.   Lipa, 

breza, topoľ, 

dub, buk, 

gaštan, vŕba, 

javor 

 

 

Environmentálna 

výchova 

Chápať vzťahy 

medzi človekom 

a jeho životným 

prostredím. 

 rozhovor  

 diskusia  

 pozorovanie 

 práca 

s literatúrou 

 

 

 

 žiak vie určovať 

stromy podľa 

atlasu rastlín 

Diagnostikovanie 

výkonov žiakov 
1 atlas rastlín 

obrazový 

materiál 

V. 

 

Poznávať, 

opisovať 

a určovať 

ihličnaté stromy. 

R
as

tl
in

y
 a

 s
em

en
á 

Ih
li

čn
at

é 
st

ro
m

y
 1. Smrek, 

smrekovec, 

jedľa, 

borovica 

Environmentálna 

výchova 

Rozvíjať 

schopnosť chápať 

zákonitosti prírody. 

 pozorovanie  

 rozhovor  

 diskusia  

 práca 

s encyklopédio

u 

 

 žiak vie určovať 

stromy podľa 

atlasu rastlín  

 žiak vie 

vyhľadávať 

informácie z 

encyklopédie 

Rozbor prác 

žiakov, 

systematické 

pozorovanie 

žiakov 

1 atlas rastlín 

encyklopédia 

PZ - 36 

Pozorovať 

a zaznamenávať 

klíčenie a rast 

rastliny zo 

semena. 

R
as

tl
in

y
 a

 s
em

en
á 

 

2. Život 

rastliny 

  rozhovor 

 pozorovanie 

 praktické 

činnosti 

 žiak vie na 

základe 

pozorovania zapís

ať dlhodobý rast 

rastlín. 

Rozbor prác 

žiakov 
1 semená 

fazule 

pohár, voda, 

vata 

PZ - 29 

Poznať časti 

rastliny ako 

súčasť živej 

3.    Časti 

rastliny 

Environmentálna 

výchova 

Viesť žiakov 

 rozhovor  

 pozorovanie 

 žiak vie zakresliť 

rastlinu a jej časti 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikovanie 

1 farbičky,  

PZ - 30 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

prírody. k tomu, aby si 

uvedomovali 

dôležitosť 

životného 

prostredia 

 aktívna 

manipulácia  

 

 žiak vie, že 

rastlina je súčasť 

živej prírody  

výkonov žiaka 

Spoznávať 

a opisovať 

rastliny vo 

svojom okolí. 

Určovať rastliny 

vo svojom okolí 

pomocou  atlasu 

rastlín. 

Prezentovať 

záver 

pozorovania 

rastu fazule. 

 

 

R
as

tl
in

y
 

4. Rastliny 

v našom okolí  

 

 

 

Environmentálna 

výchova 

Viesť žiakov 

k tomu, aby si 

uvedomovali 

dôležitosť 

životného 

prostredia 

 pozorovanie  

 rozhovor  

 práca s 

literatúrou 

 žiak vie rozpoznať 

vybrané rastliny 

vo svojom okolí. 

 žiak vie určiť 

rastliny podľa  

atlasu rastlín.  

 žiak vie pripraviť 

prezentáciu 

záverov 

dlhodobých 

pozorovaní 

a experimentov 

 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikovanie 

výkonov 

tvorivosti žiaka 

1 atlas rastlín 

VI. Poznať úlohy 

včely 

medonosnej a jej 

význam pre 

rastliny.  

1.Prečo 

potrebujeme 

včely? 

Environmentálna 

výchova 

Viesť žiakov 

k tomu, aby si 

uvedomovali 

dôležitosť 

životného 

prostredia 

 rozhovor 

 pozorovanie 

 práca s 

literatúrou 

 žiak pozná 

význam včely 

medonosnej 

Exploračné 

metódy 
1 PZ -63 

encyklopédie 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

TÉM. 

CELOK 
TÉMA 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín Poznámky a 

pomôcky 

Poznať zásady 

poskytovania 

prvej pomoci.  

 

2. Prečo sa 

učíme 

poskytovať 

prvú pomoc? 

Ochrana života 

a zdravia 

Viesť žiakov 

k tomu, aby zvládli 

situácie vzniknuté 

pri nehodách. 

 práca s 

encyklopédiou  

 pozorovanie  

 rozhovor  

 diskusia  

 praktické 

činnosti 

 žiak pozná zásady 

poskytovania 

prvej pomoci 

 žiak vie 

zrealizovať 

núdzové volanie  

 žiak vie poskytnúť 

prvú pomoc pri 

uštipnutí hmyzom 

a drobných 

rezných ranách  

Exploračné 

metódy 
1 PZ – 42, 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematický výchovno – vzdelávací plán z Prírodovedy pre III. ročník 

                                                                                                                                                                   

M
es

ia
c
 

T
ý
žd

eň
 

P
o
če

t 

h
o
d

ín
 

 

                       Obsahový štandard                               

Tematický celok                     Téma 

                               

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

              

Pedagogické 

stratégie 

Výstup na hodnotenie. 

Výkonový štandard. 

     

Prierezové 

témy 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

S
ep

te
m

b
er

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

1. 1 Opakovanie Čo sme sa naučili? Zopakovať si 

vedomosti z 2.ročníka. 

-rozhovor         

– vychádzka                

– práca 

s náučnou 

literatúrou 

Žiak aktívne zisťuje 

svoje možnosti 

v slovnom vyjadrovaní 

pri prezentácii 

poznatkov z 2.ročníka 

OZO 

2. 1 Veci okolo nás  Prečo sa veci líšia? Vnímať, pozorovať 

prírodu svojho okolia. 

Oboznámiť sa so 

zmenami prírody počas 

ročných období. 

Spresniť pojem 

prírodné deje.  Živá 

a neživá príroda. 

-rozhovor                 

– práca 

s náučnou 

literatúrou                

– hra                  

– práca 

s výpočtovou 

technikou 

Žiak aktívne vníma 

a pozoruje prírodu 

svojho okolia. Pozná 

špecifické zmeny 

prírody počas zmien 

ročných období. 

Rozvíja svoje estetické 

cítenie. 

OZO 



3. 1 Rastliny – súčasť 

prírody 

Prečo stromy plačú? Pomenovať a rozlišovať 

jednotlivé druhy rastlín 

na základe obrazového 

materiálu. Poznať 

základnú stavbu tela 

rastlín. Špecifikovať 

pojem pagaštan konský. 

Zaviesť pojmy miazga 

a živica.  

-rozhovor                 

– práca 

s názornými 

pomôckami              

– vychádzka  

Žiak správne 

pomenováva 

a špecificky rozlišuje 

pagaštan konský. Žiak 

správne pomenuje časti 

rastliny a jej životné 

pochody. Správne 

definuje pojmy miazga 

a živica.   

ENV 

4. 1 Rastliny – súčasť 

prírody 

Prečo stromy plačú? Pochopiť význam listu 

pre rastlinu. Špecificky 

popísať  a odlíšiť 

pagaštan konský od 

gaštana jedlého.  

-rozhovor                 

– demonštrácia 

– práca 

s pracovnými 

listami 

Žiak špecificky 

popisuje a odlíšije 

pagaštan konský od 

gaštana jedlého. 

ENV 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

O
k
tó

b
er

 

1. 1 Rastliny – súčasť 

prírody 

Prečo existujú nahé 

semená? 

Poznať jednotlivé 

ihličnaté stromy 

Slovenska, vedieť ich 

popísať a špecificky 

začleniť. Rozvíjať 

poznávacie schopnosti  

žiaka.  

-rozhovor                    

– práca 

s názornými 

pomôckami              

– demonštrácia 

– práca 

s pracovnými 

listami 

Žiak pozná 

najznámejšie ihličnaté 

stromy Slovenska, vie 

definovať špecifické 

vlastnosti ich 

jednotlivých častí. 

Správne rozlišuje 

ihličnaté dreviny na 

základe obrázkovej 

predlohy. 

OZO 



2. 1 Rastliny – súčasť 

prírody 

Prečo máme stromy, 

ktoré majú semená 

ukryté? 

Špecificky popísať  

jednotlivé listnaté 

stromy Slovenska. 

Zamerať sa na ovocné 

stromy, skúmať ich 

plody. 

 

-rozhovor       

– práca 

s názornými 

pomôckami               

-demonštrácia– 

práca 

s pracovnými 

listami 

Žiak špecificky 

popisuje jednotlivé 

listnaté stromy 

Slovenska. Vie rozlíšiť 

ovocné stromy. 

ENV 

3. 1 Veci okolo nás Prečo je voda vo 

fľaši a knihy nie? 

Zovšeobecniť pojem 

látka . Používať zmysly 

na zisťovanie vlastnosti 

látok. Vedieť rozoznať 

kvapalné a pevné látky. 

-rozhovor                 

– práca 

s názornými 

pomôckami                  

– hra                    

– metóda 

nastolenia 

problému                       

– práca s PL 

Žiak pozná a vie 

vysvetliť pojem látka. 

Aktívne používa 

zmysly na zisťovanie 

vlastnosti látok. Vie 

rozoznať pevné 

a kvapalné látky. 

OZO 

4. 1 Veci okolo nás Prečo je slon ťažký 

a more veľké? 

Zaviesť pojem 

hmotnosť a objem. 

Naučiť žiakov pracovať 

s váhami. Spresniť 

predstavu kilogramu 

a gramu, litra a 

mililitra. Naučiť žiakov 

určovať hmotnosť. 

Poukázať na vzájomnú 

súvislosť medzi 

objemom a hmotnosťou 

látok.  

-rozhovor                

– demonštrácia 

– práca 

s názornými 

pomôckami              

– pokus                       

– práca 

s pracovnými 

listami  

Žiak chápe a vie 

vysvetliť pojem 

hmotnosť a objem. 

Aktívne a opatrne 

pracuje s pomôckami. 

Aktívne používa pojmy 

kilogram a gram, liter a 

mililiter. Aktívne 

pracuje na pokuse.  

Chápe súvislosť medzi 

objemom 

a hmotnosťou. 

ENV 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

N
o
v
em

b
er

 
1. 1 Veci okolo nás Prečo je zmrzlina 

studená? 

Poukázať na to, že látky 

môžu mať rôznu 

teplotu. Oboznámiť sa 

s meradlom teploty- 

teplomerom.  Získať 

zručnosť merať teplotu 

teplomerom. Naučiť 

a rozlišovať záporné 

a kladné teploty.  

-rozhovor                

– demonštrácia 

- práca 

s názornými 

pomôckami                     

– metóda 

nastolenia 

problému                 

– pokus                     

– práca s PL 

Žiak pozná pojem 

teplota, chápe, že látky 

nemajú zhodnú teplotu. 

Aktívne a bezchybne 

meria teplotu meradlom 

teploty- teplomerom. 

Správne určuje záporné 

a kladné teploty. 

Aktívne sa podieľa na 

realizácii pokusu.  

TPZ 

2. 1 Veci okolo nás Prečo mláky miznú? Objasniť pojmy plyn, 

vyparovanie, 

skvapalňovanie. Ukázať 

skvapalňovanie 

a vyparovanie ako 

vzájomne súvisiace 

deje, ktoré menia 

vlastnosti látky, ale nie 

látku. Zopakovať 

všetky skupenstvá 

premeny vody. 

-rozhovor                  

- demonštrácia 

– práca 

s názornými 

pomôckami               

– hra                    

– pokus                               

– práca 

s pracovnými 

listami  

Žiak pozná význam 

slova plyn- plynná, 

látka. Aktívne sa 

podieľa na realizácii 

pokusu, kde 

zaznamenáva špecifické 

vzťahy medzi 

vyparovaním 

a skvapalňovaním. 

Pomáha slabším 

spolužiakom.  

TPZ, REV 

3. 1 Vesmír Prečo slnko 

vychádza a zapadá? 

Utvoriť predstavu 

o čase ako o fyzikálnej 

veličine. Zadelenie času 

na prácu a oddych.  

-rozhovor                    

– práca s 

pracovnými 

listami 

Žiak má správne 

utvorenú predstavu 

o čase. Vie zadeliť čas 

na prácu a oddych.  

TPZ 



4. 1 Vesmír Prečo je Zem 

guľatá? 

Demonštrovať, že Zem 

je guľatá. Oboznámiť sa 

s planétami a slnečnou 

sústavou . 

Demonštrovať to na 

spoločnom projekte. 

-rozhovor                 

– demonštrácia  

- pokus                    

– práca 

s náučnou 

literatúrou                     

– práca 

s pracovnými 

listami 

Aktívne sa podieľa na 

realizácii projektu. 

Rozvíja estetické 

cítenie, pocit 

spolupatričnosti. 

Rešpektuje názory 

a schopnosti 

spolužiakov. 

MDV 

TPZ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D
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b

er
 

1. 1 Technika a technické 

objavy 

Prečo sa lopta 

kotúľa? 

Rozlíšiť pojem sila 

a vysvetliť účinky sily. 

Poukázať na 

merateľnosť sily. 

Naučiť správne merať 

silu a šetrne 

zaobchádzať 

s pomôckami.  

-rozhovor                  

– demonštrácia 

– práca 

s názornými 

pomôckami             

– pokus                         

– práca 

s pracovnými 

listami 

Žiak pozná pojem sila 

a správne vysvetľuje jej 

účinky.  Aktívne sa 

podieľa na pokuse, 

pričom  zisťuje veľkosť 

sily pri rôznych 

zaťaženiach. Šetrne 

pracuje s pomôckami, 

pomáha slabším 

spolužiakom.  

MUV 

2. 1 Technika a technické 

objavy 

Prečo je ľad 

šmykľavý? 

Rozlíšiť pojem trenie 

a vysvetliť účinky 

trenia. Účinky trenia 

zisťovať na pokusoch.  

-rozhovor                  

– demonštrácia 

– práca 

s názornými 

pomôckami             

– pokus                          

Žiak pozná pojem 

trenie a správne 

vysvetľuje jeho účinky.  

Aktívne sa podieľa na 

pokuse. Šetrne pracuje 

s pomôckami, pomáha 

slabším spolužiakom.  

TPZ 



3. 1 Technika a technické 

objavy 

Prečo má bicykel 

pedále? 

Utvoriť predstavu 

o častiach stojov, 

hlavne ich prevodoch. 

Pozorovať, ako pracujú 

prevody bicykla. 

-rozhovor                    

– práca s 

pracovnými 

listami 

Žiak má správne 

utvorenú predstavu 

o prevodoch. Vytvorí 

vlastné ozubené kolesá 

z papiera. 

 

4. 1 Zimné prázdniny Zimné prázdniny     
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u
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1. 1 Zimné prázdniny Zimné prázdniny     

2. 1 Technika a technické 

objavy 

Prečo žiarovka 

svieti? 

Vedieť vysvetliť 

význam elektrickej 

energie pre človeka. 

Poznať základné 

princípy jej fungovania. 

Vedieť zostrojiť 

jednoduchý elektrický 

obvod.   

-rozhovor                 

– demonštrácia 

– pokus                     

– práca 

s odbornou 

literatúrou                  

– práca s PL 

Žiak vie jednoducho 

a výstižne vysvetliť  

princíp fungovania 

elektrickej energie. Vie  

vysvetliť  význam 

elektrickej energie pre 

spoločnosť.  Aktívne sa 

podieľa na zostrojení 

jednoduchého 

elektrického obvodu. 

ENV 

3. 1 Človek ako súčasť 

prírody 

Prečo sa podobáme 

na opicu? 

Vytvoriť si predstavu 

o cykle života, 

jednotlivé fázy jeho 

zrodu. Poznať, že 

človek patrí medzi 

cicavce.  

-rozhovor                    

–práca 

s názornými 

pomôckami                 

– práca s PL 

Žiak vie opísať cyklus 

života človeka. Vie, že 

človek patrí medzi 

cicavce. 

ENV 



4. 1 Človek ako súčasť 

prírody 

Prečo sa podobáme 

na opicu? 

Vysvetliť rozdiel 

cicavcov od iných 

skupín živočíchov. 

Vedieť triediť 

živočíchy podľa  

skupín. Rozprávať 

o dojčení mamičiek. 

-rozhovor                   

demonštrácia 

– práca 

s pracovnými 

listami 

Žiak vie vysvetliť 

rozdiel cicavcov od 

iných skupín 

živočíchov. Vie triediť 

živočíchy podľa  skupín 

a rozprávať o dojčení 

mamičiek. 

MDV 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 F

eb
ru
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1. 1 Človek ako súčasť 

prírody 

Prečo cítime, 

vidíme, počujeme? 

Upozorniť, že pomocou 

zmyslových ústrojov 

získavame informáciu 

o životnom prostredí. 

Rozlišovať  rozdiel 

medzi zmyslom  

a zmyslovým ústrojom.  

Zaoberať sa pojmom 

zdravá výživa. 

-rozhovor                

– demonštrácia 

– práca 

s názornými 

pomôckami            

– metóda 

nastolenia 

problému                 

– práca 

s odbornou 

literatúrou 

Žiak chápe a vie 

vysvetliť rozdiel medzi 

zmyslovým ústrojom  

a samotným zmyslom.  

Pozná pojem zdravá 

výživa.  

MDV 

2. 1 Človek ako súčasť 

prírody 

Prečo potrebujeme 

zmysly? 

Rozlišovať  rozdiel 

medzi zmyslom  

a zmyslovým ústrojom. 

Naučiť sa používať 

pojmy koža, hmat, oko, 

zrak.  Zdôrazniť 

správnu starostlivosť 

o hmat a zrak. 

-rozhovor                

– demonštrácia 

– práca 

s názornými 

pomôckami            

– metóda 

nastolenia 

problému                 

– práca 

s odbornou 

literatúrou 

Žiak chápe a vie 

vysvetliť rozdiel medzi 

zmyslovým ústrojom  

a samotným zmyslom.  

V jednoduchosti 

popisuje cestu 

získavania informácie 

pomocou zmyslových 

ústrojov koža a oko.   

MDV 



3. 1 Jarné prázdniny   Jarné prázdniny       

4. 1 Človek ako súčasť 

prírody 

Prečo potrebujeme 

zmysly? 

Rozlišovať  rozdiel 

medzi zmyslom  

a zmyslovým ústrojom. 

Naučiť sa používať 

pojmy ucho, sluch, 

chuť, čuch.  Zdôrazniť 

správnu starostlivosť 

o sluch a čuch. 

-rozhovor                

– demonštrácia 

– práca 

s názornými 

pomôckami            

– metóda 

nastolenia 

problému                 

– práca 

s odbornou 

literatúrou 

Žiak chápe a vie 

vysvetliť rozdiel medzi 

zmyslovým ústrojom  

a samotným zmyslom.  

V jednoduchosti 

popisuje cestu 

získavania informácie 

pomocou zmyslových 

ústrojov.  

OSR 
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  1. 1 Človek ako súčasť 

prírody 

Prečo si učením 

precvičujeme 

mozog? 

Vytvoriť predstavu 

organizmu ako 

systému, ktorý riadi 

mozog.  Vyzdvihnúť 

schopnosť človeka 

myslieť a cítiť. Ľudský 

vývin.  

-rozhovor                 

– práca 

s názornými 

pomôckami              

– práca 

s výpočtovou 

technikou 

Žiak vie vysvetliť 

pochody a riadenie 

organizmu. Pozná 

rozdiel medzi človekom 

a živými organizmami. 

Vie v skrátenej forme 

prerozprávať vývinové 

časti človeka.  

MUV 

2. 1 Človek ako súčasť 

prírody 

Prečo počujeme tlkot 

srdca? 

Vytvoriť predstavu o 

význame krvi, 

najvzácnejšej tekutiny. 

Špecifikovať srdce 

a jeho činnosť. Viesť 

k dodržiavaniu správnej 

životosprávy 

a pravidelnému športu. 

-rozhovor               

– demonštrácia 

– práca 

s odbornou 

literatúrou                 

– práca 

s výpočtovou 

technikou 

Žiak pozná primárne 

zloženie krvi, funkciu 

jej jednotlivých častí. 

Pozná a vie 

špecifikovať činnosť 

srdca. Pozná kritériá 

správnej životosprávy 

pre život človeka. 

MUV 



3. 1 Opakovanie Čo sme sa naučili Utvrdzovať prebraté 

informácie o ľudskom 

tele a jeho funkciách. 

-rozhovor                      

– práca s PL 

Žiak má upevnené 

informácie o ľudskom 

tele a jeho fungovaním. 

DV 

4. 1 Živočíchy – súčasť 

prírody 

Prečo majú 

živočíchy kostru? 

Spoznať živočíchy 

v názorných ukážkach, 

určiť zásadné rozdiely 

medzi nimi. Zaviesť 

pojem stavovce. Zistiť, 

ktoré skupiny 

živočíchov majú 

chrbticu. 

-rozhovor                 

– práca 

s názornými 

pomôckami               

– práca 

s odbornou 

literatúrou               

– práca s PL 

Žiak bezchybne pozná 

živočíchy v rámci 

názorných ukážok. Žiak 

pozná živočíchy, ktoré 

majú kostru. 

OZO 

5. 1 Živočíchy – súčasť 

prírody 

Prečo existujú 

cicavce? 

Spoznať živočíchy 

v názorných ukážkach, 

určiť zásadné rozdiely 

medzi nimi. Opísať 

vonkajšiu stavbu tela 

vybraných živočíchov, 

rozmanitosť pohybov, 

dýchanie, príjem 

potravy,... Oboznámiť 

sa s cicavcami. 

-rozhovor                 

– práca 

s názornými 

pomôckami               

– práca 

s odbornou 

literatúrou               

– práca 

s výpočtovou 

technikou                  

– práca s PL 

Žiak bezchybne pozná 

živočíchy v rámci 

názorných ukážok. 

Správne opisuje ich 

vonkajšiu stavbu, 

rozmanitosť pohybov,... 

špecifiká jednotlivých 

živočíchov. Pozná 

cicavce. 

OZO 
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1. 1 Živočíchy – súčasť 

prírody 

Prečo vtáky vedia 

lietať? 

Spoznať živočíchy 

v názorných ukážkach, 

určiť zásadné rozdiely 

medzi nimi. Opísať 

vonkajšiu stavbu tela 

vybraných živočíchov, 

rozmanitosť pohybov, 

dýchanie, príjem 

potravy,... Oboznámiť 

sa s vtákmi. 

-rozhovor                 

– práca 

s názornými 

pomôckami               

– práca 

s odbornou 

literatúrou               

– práca 

s výpočtovou 

technikou                  

– práca s PL 

Žiak bezchybne pozná 

živočíchy v rámci 

názorných ukážok. 

Správne opisuje ich 

vonkajšiu stavbu, 

rozmanitosť pohybov,... 

špecifiká jednotlivých 

živočíchov. Pozná 

vtáky. 

OSR 

2. 1 Živočíchy – súčasť 

prírody 

Prečo vtáky vedia 

lietať? 

Spoznať živočíchy 

v názorných ukážkach, 

určiť zásadné rozdiely 

medzi nimi. Opísať 

vonkajšiu stavbu tela 

vybraných živočíchov, 

rozmanitosť pohybov, 

dýchanie, príjem 

potravy,... Oboznámiť 

sa s vtákmi. 

-rozhovor                 

– práca 

s názornými 

pomôckami               

– práca 

s odbornou 

literatúrou               

– práca 

s výpočtovou 

technikou                  

– práca s PL 

Žiak bezchybne pozná 

živočíchy v rámci 

názorných ukážok. 

Správne opisuje ich 

vonkajšiu stavbu, 

rozmanitosť pohybov,... 

špecifiká jednotlivých 

živočíchov. Pozná 

vtáky. 

OZO 



3. 1 Živočíchy – súčasť 

prírody 

Prečo had v chlade 

nezamrzne? 

Spoznať živočíchy 

v názorných ukážkach, 

určiť zásadné rozdiely 

medzi nimi. Opísať 

vonkajšiu stavbu tela 

vybraných živočíchov, 

rozmanitosť pohybov, 

dýchanie, príjem 

potravy,... Oboznámiť 

sa s plazmi. 

-rozhovor                 

– práca 

s názornými 

pomôckami               

– práca 

s odbornou 

literatúrou               

– práca 

s výpočtovou 

technikou                  

– práca s PL 

Žiak bezchybne pozná 

živočíchy v rámci 

názorných ukážok. 

Správne opisuje ich 

vonkajšiu stavbu, 

rozmanitosť pohybov,... 

špecifiká jednotlivých 

živočíchov. Pozná 

plazy. 

OZO 

4. 1 Živočíchy – súčasť 

prírody 

Prečo had v chlade 

nezamrzne? 

Spoznať živočíchy 

v názorných ukážkach, 

určiť zásadné rozdiely 

medzi nimi. Opísať 

vonkajšiu stavbu tela 

vybraných živočíchov, 

rozmanitosť pohybov, 

dýchanie, príjem 

potravy,... Oboznámiť 

sa s plazmi. 

-rozhovor                 

– práca 

s názornými 

pomôckami               

– práca 

s odbornou 

literatúrou               

– práca 

s výpočtovou 

technikou                  

– práca s PL 

Žiak bezchybne pozná 

živočíchy v rámci 

názorných ukážok. 

Správne opisuje ich 

vonkajšiu stavbu, 

rozmanitosť pohybov,... 

špecifiká jednotlivých 

živočíchov. Pozná 

plazy. 

MDV 
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1. 1 Živočíchy – súčasť 

prírody 

Prečo žaba môže žiť 

vo vode  aj na súši? 

Spoznať živočíchy 

v názorných ukážkach, 

určiť zásadné rozdiely 

medzi nimi. Opísať 

vonkajšiu stavbu tela 

vybraných živočíchov, 

rozmanitosť pohybov, 

dýchanie, príjem 

potravy,... Oboznámiť 

sa s obojživelníkmi. 

-rozhovor                 

– práca 

s názornými 

pomôckami               

– práca 

s odbornou 

literatúrou               

– práca 

s výpočtovou 

technikou                  

– práca s PL 

Žiak bezchybne pozná 

živočíchy v rámci 

názorných ukážok. 

Správne opisuje ich 

vonkajšiu stavbu, 

rozmanitosť pohybov,... 

špecifiká jednotlivých 

živočíchov. Pozná 

obojživelníky. 

OZO 

2. 1 Živočíchy – súčasť 

prírody 

Prečo žralok nie je 

typická ryba? 

Spoznať živočíchy 

v názorných ukážkach, 

určiť zásadné rozdiely 

medzi nimi. Opísať 

vonkajšiu stavbu tela 

vybraných živočíchov, 

rozmanitosť pohybov, 

dýchanie, príjem 

potravy,... Oboznámiť 

sa s rybami. 

-rozhovor                 

– práca 

s názornými 

pomôckami               

– práca 

s odbornou 

literatúrou               

– práca 

s výpočtovou 

technikou                  

– práca s PL 

Žiak bezchybne pozná 

živočíchy v rámci 

názorných ukážok. 

Správne opisuje ich 

vonkajšiu stavbu, 

rozmanitosť pohybov,... 

špecifiká jednotlivých 

živočíchov. Pozná ryby. 

 

3. 1 Živočíchy – súčasť 

prírody 

Živočíchy a ich 

špecifiká - 

opakovanie 

Utvrdzovať prebraté 

informácie 

o jednotlivých 

skupinách živočíchov. 

-rozhovor                      

– práca s PL 

Žiak má upevnené 

informácie 

o o jednotlivých 

skupinách živočíchov. 

TPZ 



4. 1 Spoločenstvo – základ 

života v prírode 

Prečo u nás nie je 

púšť? 

Vnímať, pozorovať 

prírodu svojho okolia. 

Rozlišovať prírodné 

spoločenstvá lesa, 

vodných tokov 

a takého, ktoré vytvoril 

človek. 

-rozhovor                 

– práca 

s názornými 

pomôckami               

– práca 

s odbornou 

literatúrou               

– práca s PL 

Žiak aktívne vníma 

a pozoruje prírodu 

svojho okolia. Rozlišuje 

prírodné spoločenstvá 

lesa, vodných tokov 

a takého, ktoré vytvoril 

človek, 

MDV 
  
  
  
  
  
  
  
Jú

n
 

1. 1 Spoločenstvo – základ 

života v prírode 

Prečo ryby nelietajú? Vnímať, pozorovať 

prírodu svojho okolia. 

Spoznať podrobnejšie 

vodné spoločenstvo.  

-rozhovor                 

– práca 

s názornými 

pomôckami              

– vychádzka  

Žiak aktívne vníma 

a pozoruje prírodu 

svojho okolia. Vie 

rozprávať o vodnom 

spoločenstve 

a demonštrovať na 

príkladoch. 

 

2. 1 Spoločenstvo – základ 

života v prírode 

Prečo medvede 

nemajú rady parky? 

Vnímať, pozorovať 

prírodu svojho okolia. 

Spoznať podrobnejšie 

kultúrne prírodné 

spoločenstvo.  

-rozhovor                 

– demonštrácia 

– práca 

s pracovnými 

listami 

Žiak aktívne vníma 

a pozoruje prírodu 

svojho okolia. Vie 

demonštrovať na 

príkladoch kultúrne 

spoločenstvo. 

OZO 

3. 1 Spoločenstvo – základ 

života v prírode 

Prečo sú lesy 

pľúcami planéty? 

Aktívne sa podieľať na 

tvorbe skupinového 

projektu  zameraného 

na zaznamenanie 

možností riešenia 

otázky životného 

prostredia. 

-rozhovor                       

– projektová 

metóda 

Aktívne sa podieľa na 

realizácii projektu. 

Rozvíja estetické 

cítenie, pocit 

spolupatričnosti. 

Rešpektuje názory 

a schopnosti 

spolužiakov. 

OZO, REV 



4. 1 Opakovanie Opakovanie učiva 

3.ročníka 

Utvrdiť učivo 

3.ročníka. 

-tvorivé 

aktivity 

Žiak má upevnené 

učivo 3.ročníka.  

TPZ 
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Tematický výchovno – vzdelávací plán z Prírodovedy pre IV. ročník 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX/1   Opakovanie z III. 

ročníka 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 rozhovor 

 diskusia 
 

Žiak ovláda základné pojmy, 

vedomosti a zručnosti 

z predchádzajúceho ročníka 

Exploračné 

metódy 

1  



IX/2 Vesmír 

Vesmírne telesá 

Vákuum 

Čierne diery 

Vesmír Čo je vesmír? Environmentálna 

výchova 

 

 rozhovor  

 diskusia 

Žiak vie vysvetliť, čo je to vesmír 

a to prostredníctvom opisu jeho 

súčastí a vzájomného 

usporiadania týchto súčastí. Vie, 

že vo vesmíre nie je vzduch, ten 

je sústredený v podobe atmosféry 

okolo planét. Žiak taktiež vie, že 

vo voľnom vesmíre nepôsobí 

gravitačná sila. Vie vysvetliť, že 

gravitačná sila pôsobí len do 

určitej vzdialenosti od 

vesmírnych telies. Má základnú 

informáciu o čiernych dierach a 

ich v vplyve na hmotu.  

 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikovani

e výkonov 

tvorivosti žiaka 

1  

IX/3 Planéta 

Hviezda 

Galaxia 

Súhvezdie 

Slnečná sústava 

Prirodzené družice planét 

Kométa 

 Čím sa hviezdy 

odlišujú od planét? 

Je mesiac planéta 

alebo hviezda? 

Environmentálna 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 rozhovor  

 diskusia 

 praktické 

činnosti 
 

Žiak vie, že Zem je planéta a 

Slnko je hviezda a vie vysvetliť, 

aký je rozdiel medzi planétou a 

hviezdou. Žiak vie vysvetliť 

rozdiel medzi Slnečnou sústavou, 

galaxiou (Mliečna dráha) a 

súhvezdím.  

Žiak vie, že Slnečná sústava má 

osem planét, ktoré obiehajú okolo 

Slnka v rôznej vzdialenosti. Vie 

planéty vymenovať. Žiak vie 

vysvetliť, že Mesiac je 

prirodzenou družicou Zeme a vie, 

že aj ostatné planéty Slnečnej 

sústavy majú prirodzené družice, 

niektoré ich majú dokonca 

niekoľko. Žiak vie vysvetliť, ako 

sa planéty Slnečnej sústavy 

pohybujú okolo Slnka a ako samy 

rotujú okolo vlastnej osi. Žiak 

vie, čo je to kométa a ako sa vo 

vesmíre pohybuje. 

 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikovani

e výkonov 

tvorivosti žiaka 

1  



IX/4 Rotácie Zeme okolo vlastnej osi – 

striedanie dňa a noci 

Naklonenie Zemskej osi 

Rotácia Zeme okolo Slnka 

Striedanie ročných období 

 Prečo cez deň 

nevidieť hviezdy 

na oblohe? 

Prečo je v zime 

chladnejšie ako 

v lete? 

Environmentálna 

výchova 

Multikultúrna 

výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

 rozhovor  

 diskusia 

 praktické 

činnosti 
 

Žiak vie, že zemeguľa rotuje 

okolo vlastnej osi, čo spôsobuje 

striedanie dňa a noci. Vie, že 

Zem sa otočí okolo vlastnej osi za 

24 hodín. Žiak vie vysvetliť, 

prečo je cez deň svetlo a v noci 

tma a ako tento jav súvisí s tým, 

že cez deň nie je na oblohe vidieť 

hviezdy. Spontánne vytvára 

predpoklady a pri diskusii 

argumentuje vlastnou  

skúsenosťou. Žiak vie striedanie 

dňa a noci demonštrovať na 

modeli Slnečnej sústavy.  

Žiak vie, že zemská os je 

naklonená a zároveň vie, že Zem 

rotuje okolo Slnka (vie, že Zem 

obletí okolo Slnka za jeden rok). 

Žiak vie vysvetliť a názorne na 

modeli ukázať, čo spôsobuje 

znižovanie a zvyšovanie teploty 

pri zmene ročných období na 

Zemi.  

Pozorovanie 

žiaka, rozbor 

prác žiakov, 

diagnostika 

záujmov, 

výkonov 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

X/1 Podmienky života vo vesmíre 

Skúmanie vesmíru – ďalekohľad, 

hvezdáreň, umelá družica, vesmírna 

stanica, rakety, raketoplány 

 Môže žiť človek 

vo vesmíre? 

Environmentálna 

výchova 

Ochrana života 

a zdravia 

Mediálna výchova 

 rozhovor 

 diskusia 

 pozorovan

ie 

Žiak vie, že živé organizmy 

potrebujú pre svoj život kyslík a 

preto kvôli absencii atmosféry vo 

voľnom vesmíre neprežijú. Žiak vie, 

že ak chce človek vystúpiť do 

vesmíru, musí mať zabezpečené 

dýchanie prostredníctvom skafandra. 

Okrem kyslíka skafander poskytuje 

človeku ochranu pred chladom (žiak 

vie, že vo vesmíre je veľmi chladno). 

Žiak vie rozprávať o tom, ako človek 

skúma vesmír zo zeme (ďalekohľady, 

hvezdárne, planetáriá) a ako ho 

skúma z vesmíru. Vie vysvetliť, čo je 

to umelá družica, čo je to vesmírna 

stanica a kde sa nachádza, a aké majú 

dané zariadenia funkcie 

 

Systematické 

pozorovanie 

žiakov 

1  

X/2   Opakovanie 

tematického celku 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 rozhovor 

 diskusia 
 

Žiak ovláda učivo tematického celku Písomné 

skúšanie, 

rozbor prác 

žiakov 

1  

X/3 Vzduch ako plynná látka 

Najčastejšie sa vyskytujúce plynné 

látky a ich vlastnosti 

Plynné, 

kvapalné 

a plynné 

látky 

Ako zistím, kde sa 

nachádza vzduch? 

Existujú aj iné 

plynné látky okrem 

vzduchu? 

Environmentálna 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Ochrana života a 

zdravia 

 rozhovor 

 diskusia 
 

Žiak vie, že vzduch je hmota, ktorá 

vypĺňa priestor podobne ako 

kvapalné a pevné látky. Žiak si osvojí 

pojem plynná látka a vie vlastnosti 

plynnej látky porovnať s 

vlastnosťami pevných a kvapalných 

látok. Vie vysvetliť, že plynné látky 

je možné vnímať zmyslami podobne 

ako pevné a kvapalné. Žiak 

argumentuje vlastnou skúsenosťou, 

ako dôkaz prítomnosti vzduchu 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikova

nie výkonov 

tvorivosti 

žiaka 

1  



používa skúsenosť s vetrom, 

prievanom, fúkaním vzduchu cez 

slamku do vody. 

Žiak vie okrem vzduchu uviesť aj iné 

plynné látky, ktoré pozná zo 

skúseností, napríklad zemný plyn v 

kuchynskom sporáku, hélium v 

jarmočnom balóne, kyslík v 

potápačskom prístroji). Uvedomuje 

si, že niektoré plyny, ako je zemný 

plyn v sporáku, sú horľavé a pozná 

základy bezpečnosti súvisiace s 

plynovým sporákom.  

X/4 Pôda 

Vznik pôdy 

Vlastnosti pôdy 

 Čo je to pôda? 

Je pôda všade 

rovnaká? 

Environmentálna 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 rozhovor 

 diskusia 
 

Žiak vie uviesť pôdu ako príklad 

pevnej látky. Žiak vie vysvetliť, že 

pevné látky sa dajú rozdrobiť na 

menšie časti, niektoré jednoduchšie a 

iné ťažšie, rozdrobovaním sa však 

nestávajú tekutými. Vie vysvetliť, že 

dlhodobým rozdrobovaním kameňov, 

z ktorých sú pohoria vzniká pôda. 

Žiak si uvedomuje, že z rôznych 

druhov kameňov môžu vznikať rôzne 

druhy pôdy. Skúma vlastnosti pôdy, 

zisťuje rozdiely vo farbe, vo veľkosti 

čiastočiek a skúma ako rôzne pôdy 

prepúšťajú vodu. 

Exploračné 

metódy 

1  

 

 

 

 

 

 



Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XI/1 Význam vody v pôde 

Význam vody vo vzduchu 

Kolobeh vody v prírode 

Voda v živých organizmoch 

Príjem a vylučovanie vody rôznymi 

organizmami 

Pitný režim 

Voda Je voda aj v pôde? 

Je voda aj vo 

vzduchu? 

Kde sa ešte 

nachádza voda? 

Koľko a akej vody 

musíme denne 

vypiť? 

Environmentálna 

výchova 

Ochrana života 

a zdravia 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 rozhovor 

 skupinov

é 

vyučova

nie 

 práca 

s encyklo

pédiou 
 

Žiak vie, že voda sa nachádza 

aj v pôde a vie jej prítomnosť 

dokázať jednoduchým 

pokusom. Vie vysvetliť 

význam prítomnosti vody v 

pôde. Okrem vody pre rastliny 

spomína aj zásobu pitnej vody 

hlboko v zemi.  

Žiak vie, že vo vzduchu sa 

nachádza vyparená voda, ktorá 

sa tam dostáva napríklad aj 

dýchaním. Vie jednoduchým 

pokusom dokázať, že človek 

vydychuje aj vodnú paru. 

Žiak vie jednoducho vysvetliť 

kolobeh vody v prírode. 

Žiak vie, že vodu potrebujú ako 

rastliny, tak aj živočíchy a 

človek. Vie vysvetliť, že vodu 

prijímame, ale použitú aj 

vylučujeme, sú v nej 

rozpustené rôzne nepotrebné 

látky. Žiak vie jednoduchým 

skúmaním dokázať prítomnosť 

vody v rastline a zovšeobecňuje 

záver o tom, že rastliny a 

živočíchy tiež obsahujú vodu.  

Žiak vie, že človek musí denne 

vypiť určité množstvo vody a 

vie vysvetliť, aké tekutiny sú 

pre doplnenie zásob vody 

najvhodnejšie.  

Pozorovanie 

žiaka, rozbor 

prác žiakov, 

diagnostika 

záujmov, 

výkonov 

1  



XI/2 Potrava ako zdroj energie 

a stavebného materiálu pre obnovu 

organizmu 

Potrava s rôznym obsahom výživných 

látok 

Obezita 

Vitamíny 

Jedy 

Drogy 

Ľudské telo Prečo musí človek 

jesť a piť? 

Prečo sa niektoré 

látky dajú jesť 

a iné nie? 

Čo sú vitamíny 

a kde sa 

nachádzajú? 

Čo sú to jedy? 

Ochrana života 

a zdravia 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 rozhovor  

 diskusia 
 

Žiak vie jednoducho vysvetliť, 

prečo musí človek jesť a čo 

obsahuje potrava, ako a kde sa 

v organizme spracováva a na čo 

sa v organizme využíva. Žiak 

sa vo vysvetľovaní sústreďuje 

na objasnenie toho, že človek 

potrebuje energiu a stavebné 

látky na rast a obnovu 

organizmu. Žiak porovnáva 

človeka a jeho potrebu prijímať 

potravu s inými živočíchmi a aj 

rastlinami a zovšeobecňuje, že 

všetky živé organizmy 

potrebujú prijímať látky z 

prostredia a tiež do prostredia 

vylučujú látky, ktoré už 

nepotrebujú.  

Žiak vie, že človek dokáže 

stráviť len určitý typ potravy. 

Žiak vie, že rôzne druhy 

potravín sa vzájomne odlišujú 

nielen chuťou, tvarom a svojím 

pôvodom, ale aj obsahom živín.  

Žiak vie, že rôzne potraviny 

poskytujú človeku rôzne 

množstvo energie. Tie 

potraviny, ktoré obsahujú veľa 

tuku a cukru sú zdrojmi 

veľkého množstva energie.  

Žiak vie, že potrava obsahuje 

vitamíny a uvedomuje si, že 

vitamíny sú pre zdravý život 

dôležité.  

Žiak vie, že jedovaté sú 

potraviny, ktoré obsahujú látky, 

ktoré spôsobujú poškodenie 

organizmu. Tie sa môžu 

vyskytovať v potrave 

prirodzene alebo sa tam 

vytvoria nevhodným 

skladovaním. Žiak vie uviesť 

príklady jedovatých rastlín a 

Systematické 

pozorovanie 

žiakov 

1  



ich plodov, jedovatých húb, ale 

aj zle skladovaných potravín. 

Žiak vie, že niektoré látky sú 

jedmi vtedy, keď ich zjeme 

veľké množstvo, napríklad soľ, 

ale aj vitamíny, lieky v 

nadmernom množstve, 

kombinácie liekov alebo 

alkohol a iné drogy.  

 

XI/3 Tráviaca sústava človeka 

Proces trávenia potravín 

 Čo sa deje 

s jedlom, ktoré 

zjeme? 

Ochrana života 

a zdravia 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 diskusia  

 rozhovor 

 situačné 

hry 

Žiak vie jednoducho vysvetliť, 

čo sa deje s jedlom, ktoré 

zjeme. Uvedomuje si, že jedlo  

obsahuje látky, ktoré v 

organizme využívame a tie si 

človek v organizme ponecháva 

a zvyšok vylučuje stolicou. 

Žiak pozná základné súčasti 

tráviacej sústavy (ústna dutina, 

hltan, žalúdok, črevá, konečník) 

a na schéme ich vie rozpoznať, 

pričom vysvetľuje, čo sa deje s 

potravou v žalúdku a kde sa 

potrebné látky vstrebávajú do 

krvi, ktorá ich rozvádza na 

všetky miesta v organizme, kde 

sa tieto látky využívajú.  

Pozorovanie 

žiaka, rozbor 

prác žiakov, 

diagnostika 

záujmov, 

výkonov 

1  

XI/4 Vylučovacia sústava 

Moč 

Význam tvorby moču a stolice 

Pot 

Význam tvorby potu 

 Kde sa tvorí moč 

a stolica? 

Kedy a prečo sa 

potíme? 

Ochrana života 

a zdravia 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 rozhovor  

 diskusia 

 práca s 

encyklopé

diami 
 

Žiak vie, že z krvi sa nevyužité 

a odpadové látky dostávajú z 

organizmu pomocou obličiek, v 

ktorých sa tvorí moč. Žiak vie 

vysvetliť, že krv koluje celým 

telom, prechádza obličkami, v 

ktorých sa z nej odstraňujú 

škodlivé látky a nadbytočná 

voda, vzniká moč, ktorý sa 

vylučuje z tela von.  

Žiak vie, že okrem stolice a 

moču človek vylučuje aj pot. 

Žiak chápe, že potom sa z tela 

nevylučujú nepotrebné látky, 

potenie vysvetľuje ako proces, 

Analýza 

výkonov 

žiakov 

1  



pri ktorom sa organizmus 

ochladzuje. Dáva informáciu do 

súvislosti s tým, že človek sa 

potí vtedy, keď je mu teplo. 

Žiak si jednoduchým 

skúmaním overuje, že telo 

vylučuje vodu v plynnom 

plynnom skupenstve neustále. 

 

 

 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XI/5 Dýchacia sústava 

Význam kyslíka pre ľudský 

organizmus 

Proces dýchania 

 Prečo človek 

dýcha? 

Ako zistíme, že 

človek dýcha? 

Ochrana života 

a zdravia 

 

 rozhovor 

 diskusia 

Žiak vie jednoducho vysvetliť, čo 

sa deje so vzduchom, ktorý 

vdýchneme. Uvedomuje si, že 

vydychovaný vzduch je iný ako 

vdychovaný. Vie, že zo vzduchu 

človek využíva len jednu jeho 

časť – kyslík. Vie, aké základné 

súčasti má dýchacia sústava a vie, 

kde sa v tele nachádza hlavná 

časť dýchacej sústavy – pľúca.  

Žiak vie vymenovať základné 

prejavy dýchania človeka 

(dvíhanie a klesanie hrudníka, 

prúd vdychovaného a 

vydychovaného vzduchu, 

vydychovaná vodná para). 

Uvedené informácie zisťuje 

(prípadne si ich len overuje) 

skúmaním na ľudskom tele.  

Exploračné 

metódy 

1  

XII/1 Súčinnosť dýchania a srdcovej 

činnosti 

Význam čistoty ovzdušia 

 Prečo bije srdce 

rýchlejšie, keď 

sme udýchaní? 

Ochrana života a 

zdravia 
 diskusia  

 práca s 

Žiak skúma, ako sa zrýchľuje 

dýchanie a zároveň aj srdcová 

činnosť pri zvyšovaní námahy. S 

Exploračné 

metódy, 

didaktický 

1  



Kašeľ 

Kýchanie 

Kvapôčková infekcia 

Prečo kašleme 

a kýchame? 
detskými 

encyklopé

diami  

 rozhovor 

pomocou učiteľa vytvára záver, 

že človek pri zvýšenej námahe 

rýchlejšie dýcha a aj srdce mu 

rýchlejšie bije. Pokúša sa o 

vysvetlenie na základe vedomostí 

a skúseností, ktoré o dýchaní žiak 

má.  

Žiak vie vysvetliť, že so 

vzduchom sa do tela môžu dostať 

rôzne nečistoty a dokonca aj 

pôvodcovia rôznych ochorení, 

ktorí sú tak drobní, že nie sú 

viditeľní. Žiak vie, že väčšie 

množstvo týchto nečistôt sa 

zachytáva v nosovej dutine, z 

kadiaľ sa dostáva spolu s hlienom 

von. Žiak vie vysvetliť, ako sa 

prostredníctvom kýchania a 

kašľania dostávajú nečistoty von 

z dýchacieho systému. 

test 

XII/2 Kostra – opora pre svaly 

Význam pohybu pre zdravie človeka 

Svaly – pohybová sústava 

Správna životospráva pre zdravú 

opornú sústavu 

Liečenie zlomenín kostí 

Vývin svalstva cvičením 

 Ako sa človek 

pohybuje? 

Potrebujeme svaly 

na každý pohyb? 

Máme kosti 

v celom tele? 

Prečo sú niektorí 

ľudia silnejší a iní 

slabší? 

Ochrana života 

a zdravia 

Multikultúrna 

výchova 

 rozhovor  

 diskusia 

 praktické 

činnosti 

Žiak vie, že pohyb je jeden zo 

základných životných prejavov 

organizmov. Dostatok pohybuje 

je predpokladom zdravia. Žiak 

vie, že pohyb zabezpečujú svaly, 

ktoré sú upnuté na oporu – 

kostru. Žiak vie vysvetliť, že 

človek má veľké množstvo 

menších kostí preto, aby bol 

ohybnejší. Vie vymenovať 

najzákladnejšie kosti v ľudskom 

tele.  

Žiak si uvedomuje, že svaly 

potrebujeme na veľmi rôzne 

pohyby. Vie uviesť niekoľko 

príkladov rôznych pohybov – tie, 

ktoré ovládame vôľou (chôdza, 

úsmev, hryzenie, žmurkanie, 

hovorenie), aj tie, ktoré vôľou nie 

sú ovládané (napríklad pohyb 

srdca, pohyb čriev). 

Žiak vie, že kosti sú oporou pre 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikova

nie výkonov 

tvorivosti 

žiaka 

1  



svaly a sú rozmiestnené po celom 

tele. Žiak vie, že kosti obsahujú 

veľa vápnika, ktorý potrebuje 

človek prijímať v potrave, aby 

mal kosti dostatočne pevné. Vie, 

že kosti sa môžu pri neopatrnom 

páde zlomiť, ale vedia sa aj späť 

zrásť, pri zrastaní však kosť 

nemôže byť namáhaná, aby 

nevznikol krivý zrast. Žiak 

skúma význam opozitnej pozície 

palca voči ostatným prstom.  

Žiak vie, že svalovú sústavu je 

možné rozvíjať a to pravidelným 

cvičením a správnou stravou. 

Žiak vie celkovo objasniť 

význam pohybu pre zdravie 

človeka.  

XII/3 Rozmnožovanie človeka 

Rast  a vývin  

Vývin pred narodením 

Vývin po narodení 

Význam zdravej stravy pre vývin 

človeka 

 Ako sa rodí nový 

človek? 

Ochrana života 

a zdravia 

Multikultúrna 

výchova 

Mediálna výchova 

 rozhovor 

 skupinov

é 

vyučova

nie 

 práca 

s encyklo

pédiou 

 situačné 

hry 

Žiak vie, že na splodenie nového 

potomka je potrebný dospelý muž 

a dospelá žena. Vie, že na 

rozmnožovanie má človek v tele 

rozmnožovaciu sústavu, pričom 

mužská sa od ženskej líši. Žiak 

vie vysvetliť, že po oplodnení 

ženy mužom sa dieťa vyvíja v 

tele matky. Vie, že proces vývinu 

dieťaťa pred narodením trvá 9 

mesiacov. Žiak vie opísať, ako sa 

dieťa v tele matky vyvíja, ako je 

vyživované a ako významná je 

zdravá životospráva ženy v tomto 

období. Žiak vie vysvetliť, že 

vyvinuté dieťa žena porodí v 

nemocnici za asistencie lekárov. 

Žiak vie vysvetliť rozdiely medzi 

dospelým človekom, dieťaťom a 

novorodencom. Vie, že 

novorodenci sú na matke závislí a 

postupne sa vyvíjajú, rastú, menia 

sa, na čo potrebujú vyváženú 

stravu a vyvážený pohyb. 

Písomné 

skúšanie, 

rozbor prác 

žiakov 

1  



 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

I/1   Opakovanie 

tematického celku 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 rozhovor 

 diskusia 
 

Žiak ovláda učivo tematického celku. Exploračné 

metódy, 

didaktický 

test 

1  

I/2 Páka ako jednoduchý mechanizmus 

Konštrukcia páky a spôsob fungovania 

Využitie páky v bežnom živote 

Naklonená rovina ako jednoduchý 

mechanizmus 

Konštrukcia naklonenej roviny 

a spôsob fungovania 

Využitie naklonenej roviny v bežnom 

živote 

Jednoduché 

stroje 

Ako funguje páka? 

Kde sa používa 

páka? 

Ako funguje 

naklonená rovina? 

Kde sa využíva 

naklonená rovina? 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 rozhovor  

 diskusia 

 praktické 

činnosti 
 

Žiak vie, že ak chce nadvihnúť veľký 

predmet, môže na to použiť brvno a 

menšiu podperu (pevný bod). Toto 

zariadenie nazýva pákou. Žiak vie 

cieľavedome skúmať fungovanie 

páky, vlastnou výskumnou činnosťou 

zisťuje, že čím ďalej od pevného 

bodu páky pôsobíme silou, tým ťažší 

predmet vieme zdvihnúť.  

Žiak vie vymenovať predmety, kde sa 

páka využíva (rovnoramenná 

hojdačka, rovnoramenné váhy, 

nožnice, kliešte, veslo, kľučka) a vie 

vysvetliť, ako sa tam princíp páky 

využíva. 

Žiak vie vysvetliť, že použitím 

naklonenej roviny si vieme uľahčiť 

prácu, vysvetľuje na príklade s 

vytiahnutím nákladu, ktorý inak 

nezodvihneme po naklonenej rovine. 

Pri skúmaní sily, ktorú musí 

vynaložiť pri ťahaní predmetu po 

naklonenej rovine používa silomer. 

Vie cieľavedome skúmať naklonenú 

rovinu a jej fungovanie pri zmene 

uhla, pri znížení trenia povrchu 

naklonenej roviny. 

Žiak vie vymenovať predmety, kde sa 

naklonená rovina využíva (svahové 

cesty – serpentíny, skrutka, sekera, 

pluh, klin) a vie vysvetliť, ako sa tam 

princíp naklonenej roviny využíva.  

Pozorovanie 

žiaka, rozbor 

prác žiakov, 

diagnostika 

záujmov, 

výkonov 
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I/3 Kladka ako jednoduchý mechanizmus 

Konštrukcia kladky a spôsob 

fungovania 

Využitie kladky v bežnom živote 

Ozubené súkolesie ako jednoduchý 

mechanizmus 

Konštrukcia ozubeného súkolesia 

a spôsob fungovania 

Využitie ozubených kolies v bežnom 

živote 

 Ako funguje 

kladka? 

Kde sa využíva 

kladka? 

Ako fungujú 

ozubené kolesá? 

Kde sa využívajú 

ozubené kolesá? 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Dopravná výchova 

 rozhovor  

 diskusia 

 praktické 

činnosti 
 

Žiak vie jednoducho vysvetliť, že 

kladka uľahčuje prácu tým, že pri 

zdvíhaní nákladu pôsobíme menšou 

silou, ale zdvíhame predmet pomaly. 

Pomocou cievky, ceruzky a špagátu 

vie vysvetliť, ako sa kladka 

konštruuje. Žiak vie, že poznáme 

voľnú a pevnú kladku a vie opísať 

rozdiel v konštrukcii a v miere 

uľahčenia práce. Skúma pôsobenie 

kladky na predmety a vie vytvoriť zo 

svojho skúmania závery. 

Žiak vie vymenovať predmety, kde sa 

naklonená rovina využíva (žeriav, 

posilňovací stroj, lanovka, 

horolezectvo – karabíny, napínanie 

lán a vedenia pomocou kladky) a vie 

vysvetliť, ako sa tam princíp kladky 

využíva. Samostatne vyhľadáva 

informácie o využití kladky v praxi. 

Žiak vie, že pomocou ozubených 

súkolesí vieme meniť smer pohybu 

predmetov a tiež rýchlosť pohybu 

predmetov. Žiak si uvedomuje, že 

jedno ozubené koleso nemá praktický 

význam, že musia byť viaceré v 

súčinnosti – tzv. súkolesia. Žiak vie 

samostatne skúmať zmenu rýchlosti 

otáčania ozubených kolies pri použití 

rovnako veľkých, menších a väčších 

ozubených kolies. Samostatne skúma 

v domácnosti sa vyskytujúce 

predmety, ktoré ozubené kolesá 

využívajú a opisuje spôsob, akým sú 

kolesá v predmete využívané. 

Funkciu ozubeného súkolesia 

vysvetľuje na bicyklových 

prevodoch. 

Žiak vie skúmať predmety a 

zisťovať, či využívajú na svoju 

funkciu ozubené kolesá. O skúmaní 

vie diskutovať. Vie vymenovať 

predmety, kde sa ozubené kolesá 

Pozorovanie 

žiaka, rozbor 

prác žiakov, 

diagnostika 

záujmov, 

výkonov 
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využívajú (bicykel, hodinky, ručný 

mixér, ručná vŕtačka, vodný a veterný 

mlyn) a vie vysvetliť, ako sa tam 

princíp ozubených kolies využíva. 

Samostatne vyhľadáva informácie o 

využití ozubených kolies v praxi.  

 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

II/1 Trenie 

Časticové zloženie látok 

Zvyšovanie a znižovanie trenia 

Praktický význam vysokého trenia 

Praktický význam nízkeho trenia 

Sily Čo je to trenie? 

Ako zvyšujeme 

a znižujeme trenie? 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Mediálna výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 rozhovor  

 diskusia 

 praktické 

činnosti 
 

Žiak vie vysvetliť, čo je to trenie 

a kde všade sa trenie využíva.  

Pri objasňovaní trenia žiak 

používa aj predstavu o 

časticovom zložení látok. 

Žiak vie skúmať trenie dvoch 

materiálov a zisťovať, ktoré 

materiály zvyšujú a ktoré znižujú 

trenie. Zisťuje informácie o trení 

v rôznych informačných zdrojoch 

a vie zovšeobecniť získané 

informácie a vymenovať javy a 

predmety, kde je pre dobrú 

funkčnosť potrebné zvyšovať 

trenie a kde je, naopak, potrebné 

trenie znižovať.  

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikova

nie výkonov 

tvorivosti 

žiaka 

1  

II/2 Magnetická sila 

Magnet 

Magnetické a nemagnetické materiály 

Magnetizácia magnetických 

materiálov 

Magnetické pole Zeme 

Kompas 

 Aké sú to 

magnetické 

materiály? 

Ako pôsobí 

magnetická sila? 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 diskusia  

 rozhovor 

 projektové 

metódy 
 

Žiak vie, čo je to magnet a ako 

pôsobí na rôzne materiály. Vie, 

že magnety majú dva póly a vie 

vysvetliť, ako sa dva magnety 

vzájomne k sebe správajú pri 

rôznych vzájomných pozíciách. 

Žiak vie cieľavedome skúmať, 

ktoré predmety sú magnetické a 

ktoré nie sú magnetické a 

zovšeobecňuje záver, že všetky 

magnetické predmety sú kovové, 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikova

nie výkonov 

tvorivosti 

žiaka 

1  



ale nie všetky kovové predmety 

sú magnetické. Žiak jednoznačne 

rozlišuje pojmy magnet 

a magnetický materiál. 

Žiak vie, že kovové predmety je 

možné zmagnetizovať a tie sa 

dočasne správajú samy ako 

magnety. Žiak vie, že zemeguľa 

má svoje vlastné magnetické 

pole, vďaka ktorému fungujú 

kompasy. Žiak vie vysvetliť 

funkciu kompasu. 

II/3 Gravitačná sila 

Veľkosť a smer sily 

Gravitačná sila a hmotnosť predmetov 

Gravitačná sila a objem predmetov 

Odpor vzduchu 

 Prečo padajú 

predmety k zemi? 

Padajú všetky 

predmety k zemi 

rovnako rýchlo? 

Padajú rýchlejšie 

väčšie alebo 

menšie predmety? 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 diskusia  

 rozhovor 

 projektové 

metódy 
 

Žiak vie vysvetliť, že príčinou 

pádu telies k zemi je pôsobenie 

sily, ktorú nazývame gravitačnou. 

Vie, že ak pôsobíme na padajúci 

predmet nejakou silou proti 

smeru pôsobenia gravitačnej sily, 

je možné pád predmetov 

spomaliť, zastaviť alebo spôsobiť 

opačný smer pohybu. To 

znamená, že žiak implicitne 

chápe, že sila má aj určité 

smerovanie, nielen veľkosť, aj 

keď tento poznatok nevyjadruje. 

Veľkosť a smer pôsobenia 

gravitačnej sily,  

skúmanie pádu predmetov. 

Žiak vlastnou výskumnou 

činnosťou zisťuje, ktoré 

predmety padajú rýchlejšie a 

ktoré pomalšie, pričom si sám 

navrhuje objektívny spôsob 

merania rýchlosti padania 

predmetov. Žiak sa následne 

snaží vysvetliť (zovšeobecnením 

výsledkov merania), ktoré 

predmety padajú rýchlejšie a 

prečo. Žiak si vie overiť výsledky 

svojho skúmania hľadaním 

informácií v rôznych 

sekundárnych informačných 

Exploračné 

metódy 

1  



zdrojoch. 

Skúma súvislosť medzi 

hmotnosťou predmetu a 

rýchlosťou jeho pádu. Dáva jav 

do súvislosti s pôsobením 

gravitačnej sily. Vytvára 

predpoklady o rýchlosti pádu 

predmetov, konštruuje postup, 

ktorým si svoje predpoklady 

overuje, vytvára záver a diskutuje 

o ňom so spolužiakmi, pričom 

vysvetľuje pomocou používania 

poznatkov získaných pri 

overovaní. Pri argumentácii 

spontánne využíva vlastnú 

minulú skúsenosť.  

III/1 Elektrická energia 

Elektrický prúd 

Elektricky vodivé a nevodivé 

materiály 

Význam elektrickej energie 

Elektrický izolant 

Bezpečnosť práce s elektrickými 

zariadeniami 

Blesk 

Bezpečné správanie sa v búrke 

Statická elektrina 

 Čo to znamená, že 

materiál je 

elektricky vodivý? 

Čo je to elektrický 

izolant?  

Čo je to blesk 

a ako vzniká? 

Čo je to statická 

elektrina? 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Ochrana života 

a zdravia 

Mediálna výchova 

 rozhovor  

 diskusia 

 praktické 

činnosti 

Žiak vie, že elektrická energia sa 

vyrába v elektrárňach a vie opísať 

spôsob, ako sa rozvádza do 

domácností. Žiak vie vysvetliť 

význam elektrickej energie pre 

súčasného človeka a vie 

zhodnotiť, aké dôsledky by mal 

náhly výpad elektrickej energie. 

Žiak vie, že niektoré látky vedú 

elektrický prúd a niektoré 

nevedú. Vie zostrojiť jednoduchý 

elektrický obvod (plochá batéria, 

vodiče a žiarovka) a vie pomocou 

tohto jednoduchého obvodu 

zisťovať, ktoré látky sú vodivé 

a ktoré nie.  

Žiak vie, že elektrický prúd je 

životu nebezpečný a vie 

predchádzať styku s vysokým 

napätím. Žiak vie vysvetliť, prečo 

sú vodiče elektrického prúdu 

obalené v umelej hmote, pričom 

využíva poznatky získané 

vlastným skúmaním. Žiak vie 

využiť informácie o elektrických 

izolantoch na ochranu vlastného 

Exploračné 

metódy, 

didaktický 

test 

1  



zdravia pred pôsobením 

elektrického prúdu. 

Žiak vie, že blesk je elektrický 

výboj, ktorý vzniká v atmosfére a 

vie jednoducho vysvetliť funkciu 

hromozvodu. Žiak vie samostatne 

vyhľadať informácie o tom, ako 

je potrebné sa chrániť pred 

bleskom vo voľnej prírode a 

informácie vie zhodnotiť 

v súvislosti s tým, čo už 

o elektrickom prúde vie. 

Žiak vie jednoducho vysvetliť, 

kedy a kde vzniká statická 

elektrina a ako sa prejavu na 

rôznych predmetoch. Spája 

informácie s vlastnou 

skúsenosťou a cielene skúma 

vznik statického výboja 

pôsobením rôznych látok. 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

III/2 Rastliny ako živé organizmy 

Životné prejavy rastlín 

Základné podmienky pre rast rastliny: 

svetlo, teplo, voda, vzduch, pôda 

Druhová rozmanitosť rastlín 

Rastliny Čím sa líšia 

rastliny od iných 

organizmov? 

Čo potrebuje 

rastlina na to, aby 

rástla? 

Čím sa od seba 

rastliny odlišujú? 

 

Environmentálna 

výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 práca s 

encyklopé

diami  

 projektové 

metódy  

 skupinové 

vyučovani

e  
 

Žiak vie vymenovať, kde všade 

rastú rastliny, vie uviesť, že 

rastliny rastú aj vo vode, na 

skalách, vo veľmi chladných 

oblastiach, tiež vo veľmi teplých 

oblastiach, v močariskách, ale aj 

na iných rastlinách. Vytvára 

súvislosti medzi 

predchádzajúcimi skúsenosťami a 

aktuálne získavanými 

vedomosťami. Žiak vie, že 

rastliny sú živými súčasťami 

prírody a to aj napriek tomu, že 

nie sú tak pohyblivé ako 

napríklad živočíchy alebo človek. 

S pomocou učiteľa žiak 

Analýza 

výkonov žiakov 

1  



identifikuje niektoré zo 

základných životných prejavov 

rastlín.  

Žiak vie, že rastliny sa vzájomne 

na seba podobajú okrem 

základnej stavby aj základnými 

charakteristikami spôsobu života. 

Vie, že rastliny potrebujú pre svoj 

život svetlo, teplo, vodu, vzduch 

a živiny. Ak nie je niektorá z 

uvedených podmienok 

poskytnutá, tak rastlina 

neprosperuje, nerastie, prípadne 

vädne až usychá. Uvedené 

informácie vie primerane 

vysvetliť a s pomocou učiteľa vie 

realizovať pokus na overenie 

poznatku o tom, že rastlina 

potrebuje na rast svetlo (prípadne 

teplo, vodu, vzduch). 

Žiak vie, že rastliny majú veľa 

znakov spoločných a tým sa 

odlišujú od iných živých súčastí 

prírody. Žiak zároveň vie, že 

rastliny sa inými znakmi 

vzájomne odlišujú – žiak má 

osvojené základy poznávania 

druhovej rozmanitosti. Žiak 

pozná 10 rastlín (vie ich 

pomenovať rodovým názvom), 

ktoré bežne pozoruje vo svojom 

okolí a vie vysvetliť, na základe 

ktorých znakov rozpoznal, že ide 

o daný druh. Žiak dokáže detailne 

pozorovať rôzne rastlinné druhy 

a identifikovať niektoré druhové 

rozdiely.  



III/3 Rastlinná stonka 

Tvar a funkcia stonky 

Semená 

Rozmnožovanie rastlín 

Vegetatívne rozmnožovanie rastlín 

 Majú všetky 

rastliny rovnaké 

stonky? 

Vznikne z každého 

semena nová 

rastlina? 

Rozmnožujú sa 

rastliny len 

semenami? 

Environmentálna 

výchova 
 diskusia  

 práca s 

detskými 

encyklopé

diami  

 rozhovor 

Žiak má osvojený poznatok o 

tom, že rastliny sa odlišujú 

stonkou. Okrem toho, že vie 

rozdeliť rastliny na byliny a 

dreviny a tie na kry a stromy, vie 

detailným pozorovaním zistiť, 

akými rôznymi vlastnosťami sa 

stonky odlišujú. Vie, že stromy 

majú rôznu výšku, hrúbku, 

odlišujú sa kôrou. Vie, že byliny 

môžu mať napríklad dutú alebo 

plnú stonku, môžu byť na 

priereze okrúhle, oválne, hranaté, 

môžu mať na stonke chĺpky, iné 

môžu byť bez chĺpkov a 

podobne. Žiak vie pozorovať, že 

niektoré stonky sa vetvia a iné 

nie, informácie primerane 

reprodukuje. Vie vysvetliť, že 

niektoré stonky vytvárajú 

úponky, ktorými sa prichytávajú 

o podklad a dostávajú sa tak 

vyššie, aby mali lepší prístup 

k svetlu. 

Žiak vie, že poznáme zrelé a 

nezrelé plody a vysvetľuje 

zrelosť na rôznych príkladoch z 

bežného života (jablká, 

paradajky, jahody). Vie, že len 

zrelé plody obsahujú semená, 

ktoré vyklíčia. T. j. chápe, že aj 

semená musia dozrieť (vie uviesť 

príklad nezrelých semien v 

jablku, ktoré nemajú potrebnú 

tvrdosť, farbu, plnosť). 

Jednoduchým skúmaním vie 

zistiť, že nezrelé semená 

nevyklíčia. 

Žiak vie, že rastliny je možné 

rozmnožovať aj pomocou iných 

častí rastlín ako sú semená. Vie, 

že rastliny je možné 

rozmnožovať napríklad hľuzami 

Rozbor prác 

žiakov, 

systematické 

pozorovanie 

žiakov 

1  



(zemiak), poplazmi (jahoda) a 

odrezkami (maliny) . Žiak vie, že 

hľuzy, poplazy a odrezky 

neobsahujú semená. Žiak 

samostatne skúma, ktoré izbové 

rastliny je možné rozmnožovať 

odrezkami rôznych častí rastliny. 

IV/1 Životné prejavy organizmov 

Podobnosti a rozdiely v živočíšnej ríši 

Základy systematiky stavovcov: 

obojživelníky, plazy, ryby, vtáky, 

cicavce 

Živočíchy Čo majú všetky 

živočíchy spoločné 

a čím sa odlišujú? 

Environmentálna 

výchova 

 

 skupinové 

vyučovani

e  

 rozhovor  

 diskusia 

Žiak vie vysvetliť, čím sa 

živočíchy a rastliny vzájomne 

podobajú a čím sa vzájomne 

odlišujú. Medzi špecifikami 

živočíchov spomína aj získavanie 

potravy. Zároveň si žiak 

uvedomuje, že živočíchy sa 

vzájomne od seba odlišujú a to 

nielen tvarom, ale najmä 

spôsobom života. Žiak vie, že 

živočíchy, ktoré sa vzájomne na 

seba viac podobajú (tvarom tela, 

spôsobom života) patria do tej 

istej skupiny živočíchov – 

napríklad obojživelníky, plazy, 

ryby, vtáky, cicavce. 

Pozorovaním skupiny živočíchov 

vie žiak samostatne vytvoriť 

opisnú charakteristiku danej 

skupiny – vie živočíchy porovnať 

a zistiť, v ktorých znakoch sa 

zhodujú (sú si podobné). 

Informácie si vie vyhľadať v 

rôznych informačných zdrojoch a 

overiť si tak spôsob vlastného 

uvažovania.  

Pozorovanie, 

rozbor prác 

žiakov, 

diagnostikovani

e výkonov 

tvorivosti 

1  



IV/2 Rozmnožovanie – rodičia a ich 

potomkovia 

Vývin dospelého jedinca 

Živočíchy, ktoré sa liahnu z vajec 

Životný cyklus motýľa 

Vtáčí životný cyklus 

Rôznorodosť živočíšnej ríše 

Dĺžka života, rast a vývin mláďat 

rôznych druhov živočíchov 

 

 Podobajú sa 

mláďatá zvierat 

vždy na svojich 

rodičov? 

Ktoré živočíchy sa 

liahnu z vajec? 

Ako rýchlo 

dospievajú 

mláďatá zvierat? 

Environmentálna 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 rozhovor  

 diskusia 

 projektové 

metódy 

Žiak vie, že živočíchy aj človek 

sa postupne menia – rastú, 

vyvíjajú sa, dospievajú, starnú. 

Vie, že mláďatá rôznych druhov 

živočíchov sa nemusia vždy 

podobať na dospelé jedince a 

vysvetľuje tento proces na 

príklade motýľa a žaby (vie 

opísať všetky základné štádia 

vývinu týchto dvoch živočíchov). 

Vie, že niektoré živočíchy a tak 

aj človek, sa od narodenia 

podobajú na svojich rodičov a vie 

uviesť príklady (kôň a žriebä, pes 

a šteňa). Na uvedených 

príkladoch vie vysvetliť, čím sa 

na svojich rodičov podobajú a 

čím nie a toto vie vysvetliť aj na 

príklade človeka (čím sa bábätko 

podobá na dospelého človeka 

a čím sa odlišuje). 

Žiak s pomocou učiteľa a 

vlastným pozorovaním zistí, 

ktoré živočíchy sa liahnu z vajec 

(oboznámi sa s rôznymi druhmi: 

mravce, včely, slimáky, 

korytnačky, tučniaky). Pochopí 

rozdiel medzi živočíšnymi 

druhmi, ktoré sa liahnu z vajec: 

vývin z vtáčieho vajca, vývin 

nedokonalou i dokonalou 

premenou u hmyzu. Samostatne 

bude vedieť vysvetliť 

rozmnožovací cyklus motýľa a 

bude vedieť vymenovať iné 

živočíchy, ktoré sa rozmnožujú 

podobným spôsobom. Vie 

pomenovať vybrané dva druhy 

najčastejšie sa vyskytujúcich sa 

motýľov rodovým menom 

(mlynárik, babôčka). 

Žiak vie, akého veku sa môže 

dožiť človek, kedy je považovaný 

Exploračné 

metódy 

1  



za bábätko, kedy za dieťa, kedy 

za dospelého. Žiak bude vedieť, 

že živočíchy sa dožívajú rôzneho 

veku, niektoré žijú dlhšie ako 

človek a niektoré žijú kratšie až 

oveľa kratšie, napríklad len 

niekoľko dní. Vie, že živočíchy 

dospievajú rýchlejšie, čo sa 

prejavuje osamostatňovaním sa 

od svojich rodičov. Žiak vie o 

danej téme diskutovať, 

uvedomuje si, že je to podobné 

ako s rastlinami – aj tie žijú rôzne 

dlho a za svoj život sa snažia 

rozmnožiť.  

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na hodnotenie 
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Metódy 

hodnotenia 

Počet 
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Poznámky 

IV/3 Rôzne podmienky pre život 

živočíchov 

Typický zástupcovia suchozemských 

živočíchov 

Spôsob života vybraných 

suchozemských živočíchov 

Typický zástupcovia živočíchov 

žijúcich v pôde 

Spôsob života vybraných živočíchov 

žijúcich v pôde 

 Kde všade žijú 

živočíchy? 

Ktoré živočíchy 

žijú na súši? 

Žijú živočíchy 

v pôde? 

Environmentálna 

výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 rozhovor 

 skupinov

é 

vyučova

nie 

 práca 

s encyklo

pédiou 
 

Žiak vie, že živočíchy sa odlišujú 

aj tým, v akom prostredí žijú a že 

tomuto prostrediu sú 

prispôsobené. Vie, že živočíchy 

môžeme nájsť takmer všade, 

podobne ako rastliny. Vie 

vymenovať príklady živočíchov, 

ktoré žijú v rôznych prostrediach, 

napríklad: na súši (zajac), v pôde 

(dážďovka), vo vzduchu (sokol), 

vo vode (kapor); vo veľmi 

chladných podmienkach (mrož), 

v tropických púšťach (škorpión). 

Žiak vie, že na súši žije najväčšie 

množstvo živočíchov. Vie, že 

dýchajú vzduch a živia sa 

potravou, ktorá je dostupná na 

súši, niekedy vo vode. Na 

príklade mačky vie vysvetliť 

prispôsobenie životu na súši, 

opíše jej vonkajšie znaky. Vie, že 

Rozbor prác 

žiakov, 

systematické 

pozorovanie 

žiakov 
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niektoré suchozemské živočíchy 

lovia korisť vo vode a tak majú 

vyvinuté pohybové orgány, 

umožňujúce lepší pohyb po vode 

(vie uviesť príklad kačice a zo 

zástupcov hmyzu korčuliarku). 

Žiak vie, že mnohé živočíchy žijú 

v pôde, vie uviesť príklad krta a 

dážďovky. Vie, že živočíchy 

žijúce v pôde tiež potrebujú 

dýchať vzduch, vytvárajú si pod 

zemou komôrky. Vie vysvetliť, 

že ak ich zaleje voda, utopili by 

sa. Spája vedomosť so 

skúsenosťou a objasňuje jav na 

dážďovke.  

V/1 Typický zástupcovia lietajúcich 

živočíchov 

Spôsob života vybraných lietajúcich 

živočíchov 

Typický zástupcovia vodných 

živočíchov 

Spôsob života vybraných vodných 

živočíchov 

Parazity 

 Ktoré živočíchy 

žijú vo vzduchu? 

Ktoré živočíchy 

dokážu žiť vo 

vode? 

Kde ešte žijú 

živočíchy? 

Environmentálna 

výchova 

Ochrana života a 

zdravia 

 rozhovor 

 skupinov

é 

vyučova

nie 

 práca 

s encyklo

pédiou 
 

Žiak vie, že živočíchy, ktoré je 

možné vidieť vo vzduchu žijú na 

súši a pre svoj život potrebujú 

dýchať vzduch. Žiak vie, že vo 

vzduchu hľadajú potravu alebo sa 

ním rýchlo premiestňujú. Jav vie 

jednoducho vysvetliť na 

lastovičke. Vo vzduchu loví 

hmyz, ktorý kŕmi svoje mláďatá. 

V zime vo vzduchu hmyz nelieta 

a tak sa lastovičky sťahujú do 

teplých krajín, kde je hmyzu vo 

vzduchu dostatok. 

Žiak vie, že okrem živočíchov, 

ktoré žijú na súši a dýchajú 

vzduch poznáme aj také, ktoré 

žijú vo vode. Vie na príklade 

(kapor obyčajný) vysvetliť, ako 

sa tieto živočíchy prispôsobili 

životu pod vodou, napríklad 

tvarom tela, spôsobom pohybu. 

Vníma rozdiel vodnými 

a suchozemskými živočíchmi.  

Žiak vie, že niektoré živočíchy sa 

prispôsobili životu na iných 

živočíchoch, kde získavajú aj 

Rozbor prác 

žiakov, 

systematické 

pozorovanie 

žiakov 

1  



potravu. Vie jav vysvetliť na 

vybranom živočíšnom druhu: voš 

detská. Vie objasniť význam 

hygieny pri prevencii 

rozmnožovania a šírenia vší.  

V/2 Živočíšne spoločenstvá  Prečo niektoré 

živočíchy žijú 

v skupinách? 

Environmentálna 

výchova 

 

 rozhovor 

 diskusia 

 

 

Žiak vie, že niektoré živočíchy 

žijú v skupinách a vie 

jednoducho vysvetliť význam 

tohto zhlukovania, napríklad na 

svorke vlkov, stáda koní a kŕdli 

lastovičiek. Žiak vie, že 

živočíchy sa môžu zhlukovať len 

v určitom čase a pre určitý účel 

alebo žijú v spoločenstvách celý 

život. Žiak vie, že k živočíchom 

patria aj drobné organizmy, 

napríklad hmyz. Tiež vie, že 

niektoré druhy hmyzu vytvárajú 

spoločenstvá, napríklad mravce a 

včely. Vie vysvetliť, aký význam 

má pre tieto živočíchy tvorba 

spoločenstiev.  

Diagnostikovan

ie výkonov 

žiakov 

1  

V/3 Rôznorodosť lúčneho porastu 

Typické druhy lúčnych rastlín 

Úvod do systematiky rastlín 

Typické druhy živočíchov žijúcich na 

lúkach 

Spôsob života lúčnych živočíchov 

Rastliny 

polí a lúk 

Čo môžeme nájsť 

na lúke? 

Aké rastliny rastú 

na lúke? 

Aké živočíchy žijú 

na lúke? 

Environmentálna 

výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 rozhovor  

 diskusia  

 pozorovan

ie 

 práca 

s literatúro

u 

 
 

Žiak vníma lúku ako priestor, na 

ktorom rastie množstvo 

rôznorodých rastlín a žije tu 

veľké množstvo rôznorodých 

živočíchov. Vie, že živočíchy tu 

žijúce majú stavbu tela a spôsob 

života prispôsobený lúčnemu 

porastu. Žiak vie, že prítomnosť 

rôznych druhov živočíchov je 

možné zistiť podľa zvukov, ktoré 

z lúky vychádzajú. Vie aj to, že aj 

keď sa na prvý pohľad lúky na 

seba podobajú, môžu na nich rásť 

rôzne rastliny a môžu byť 

obývané rôznymi živočíchmi. 

Žiak si uvedomuje rôznorodosť 

porastu na lúke a vie ju 

objektívne skúmať. Žiak vie 

druhovú rôznorodosť dokázať 

tým, že vie vymenovať (nazvať 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikovani

e výkonov 

tvorivosti žiaka 

1  



rodovými názvami) 5 typických 

zástupcov slovenských lúk (vlčí 

mak, zvonček konáristý, 

rumanček roľný, nevädza poľná, 

lipnica lúčna) a opísať rozdielne a 

zhodné znaky týchto rastlín. Žiak 

vie detailným pozorovaním a 

porovnávaním identifikovať 

rozdiely v druhoch rastlín, ktoré 

patria do toho istého rodu, 

napríklad mak siaty a vlčí mak. 

Žiak si uvedomuje, že na lúke 

žijú rôznorodé živočíchy a vie 

túto rôznorodosť objektívne 

skúmať. Žiak vie druhovú 

rôznorodosť dokázať tým, že vie 

vymenovať (nazvať rodovými 

názvami) 5 typických zástupcov 

slovenských lúk (koník lúčny, 

lienka sedembodková, voška 

ružová, mlynárik kapustný, 

kvetárik dvojtvarý) a opísať 

rozdielne a zhodné znaky týchto 

živočíchov. O živočíchoch 

získava samostatne ďalšie 

informácie a vie rozprávať o 

spôsobe ich života. Žiak vie 

detailným pozorovaním a 

porovnávaním identifikovať 

rozdiely v živočíšnych druhoch, 

ktoré patria do tej istej skupiny 

živočíchov, ale sú odlišnými 

druhmi (rôzne druhy pavúkov, 

motýľov, koníkov, mravcov 

a pod.) 
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V/4 Rôznorodosť lúčneho porastu 

v porovnaní s poľnou monokultúrou 

Typické druhy živočíchov žijúcich na 

poliach 

Spôsob života poľných živočíchov 

Význam poľnej monokultúry 

Najvýznamnejšie poľné plodiny a ich 

využitie 

 Čím sa odlišuje 

pole od lúky? 

Aké živočíchy žijú 

na poli? 

Aké rastliny rastú 

na poli? 

Environmentálna 

výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 práca 

s encyklop

édiou 

 rozhovor 

 skupinová 

práca 

Žiak vie, že polia vytvoril človek, 

aby mal kde pestovať plodiny, 

ktoré potrebuje na svoju obživu. 

Žiak vie, že na poliach rastú iné 

rastliny ako na lúke, a že na polia 

vysadil rastliny človek, pričom na 

lúkach rastú prirodzene. Vie, že na 

poli zvyčajne rastie len jedna 

plodina, ostatné rastliny rastú len 

na okrajoch polí. Žiak vie, že polia 

sú zvyčajne postrekované rôznymi 

chemickými prípravkami, aby sa v 

nich nemnožili škodce. Dieťa si 

uvedomuje, že ten istý živočích 

vyskytujúci sa prirodzene na lúke je 

na poli považovaný za škodcu. Žiak 

vie pozorovaním zistiť, že na 

poliach je pozorovateľne menej 

druhov živočíchov, na medziach je 

ich viac, podobne na lúkach. 

Žiak vie vymenovať (pomenovať 

rodovým menom) 5 zástupcov 

živočíchov, ktoré žijú na poliach 

(zajac poľný, králik poľný, sokol 

sťahovavý, hraboš poľný, škrečok 

poľný), vie ich opísať a vie 

povedať, čím sa živia. Informácie 

vie spájať a vytvárať tak 

jednoduchý potravinový reťazec. O 

živočíchoch vie nájsť informácie v 

encyklopédii.  

Žiak vie, že polia vznikli z lúk, 

pričom pôvodné rastliny boli 

vytlačené na medze. Vie vysvetliť, 

aké pozitíva má pestovanie 

monokultúry. Pozná 5 druhov 

plodín, ktoré sa na poliach pestujú 

najčastejšie (kukurica, repka olejná, 

slnečnica, cukrová repa, obilie), vie 

Pozorovanie 

žiaka, 

diagnostikova

nie výkonov 

tvorivosti 

žiaka 

1  



ich opísať a vymenovať využitia 

danej rastliny. O obilninách vie, že 

poznáme rôzne druhy, napríklad 

pšenicu, raž, jačmeň a ovos a vie, 

aké rôzne použitie majú dané 

obilniny. 

V/5 Liečivé rastliny 

Najvýznamnejšie liečivé rastliny a ich 

spôsob využitia 

Zbieranie a uskladňovanie liečivých 

rastlín 

Rozpustné a nerozpustné látky – 

príprava výluhu 

Zvyšovanie rozpustnosti látok – 

príprava čaju 

 Čím sa odlišujú 

liečivé byliny od 

iných rastlín? 

Ako zbierať 

a uskladňovať 

liečivé byliny? 

Ako sa pripravuje 

čaj z liečivých 

bylín? 

Environmentálna 

výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Ochrana života a 

zdravia 

 pozorovan

ie  

 rozhovor 

 učenie 

v skupinác

h 

 práca s 

encyklopé

diou 

Žiak vie vysvetliť význam 

liečivých rastlín pre človeka. Vo 

vysvetlení zdôrazňuje to, že rastliny 

obsahujú látky, ktoré pomáhajú 

liečiť zranenia a ochorenia. Vie, že 

rôzne rastliny majú rôzny účinok, 

používajú sa na rôzne účely. 

Rozpoznáva najčastejšie používané 

liečivé byliny a pomenováva ich 

rodovými menami: repík lekársky, 

lipa malolistá, materina dúška, ruža 

šípová a skorocel kopijovitý. Vie, 

kde je možné rastliny nájsť a podľa 

ktorých znakov je možné ich 

rozpoznať. Pracuje s atlasom rastlín 

a samostatne zisťuje, na čo sa 

liečivá bylina používa. Zisťuje, kde 

v okolí školy a bydliska sa 

nachádzajú uvedené liečivé byliny. 

Žiak vie, že liečivé účinky môžu 

mať rôzne časti rastlín – korene, 

listy, kvety, plody. Na príklade 

repíka, lipy, ruže šípovej a 

skorocelu vie vysvetliť, ktoré časti 

rastlín sa zbierajú. Žiak si 

uvedomuje, že je nebezpečné 

zbierať rastliny, ktoré nepoznáme, 

lebo poznáme aj jedovaté rastliny, 

ktorú môžu spôsobiť otravu až 

smrť. Žiak vie opísať postup, ako je 

potrebné rastliny sušiť 

a uskladňovať. 

Žiak skúma, koľko látok sa 

uvoľňuje z liečivých rastlín do 

vody, ak sušené rastliny zalejeme 

studenou, teplou a horúcou vodou 

Rozbor prác 

žiakov, 

systematické 

pozorovanie 

žiakov 
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(pozoruje intenzitu zafarbenia). Na 

základe záveru zo skúmania 

zdôvodňuje, prečo je potrebné 

používať pri príprave čaju horúcu 

vodu. Žiak skúma, ako sa 

rozpúšťajú látky zo sušeného čaju v 

studenom a teplom alkohole a ako 

v oleji. Vytvára z pozorovania 

závery a pri ich tvorbe využíva 

vedomosti o rozpustnosti látok vo 

vode. 

VI/1   Opakovanie 

tematického celku 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 rozhovor  

 diskusia  
 

Žiak ovláda učivo tematického 

celku. 

Písomné 

skúšanie, 

rozbor prác 

žiakov 

1  

VI/2   Celoročné 

opakovanie 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 rozhovor  

 diskusia  
 

Žiak ovláda celoročné učivo. Exploračné 

metódy 

1  
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