
Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: VLASTIVEDA 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 1. - 4. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

1. ročník 1.A, 1.B, 1.C --------------- 

2. ročník 2.A, 2.B --------------- 

3. ročník 3.A, 3.B, 3.C REM, FAJ, TKÁ 

4. ročník 4.A, 4.B MIL 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

1. ročník 0 0 

2. ročník 0 0 

3. ročník 1 1 

4. ročník 2 2 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 

 

 



CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU VLASTIVEDA 

Vlastiveda v 3. a 4. ročníku má osobité, nezastupiteľné postavenie vzhľadom na význam v 

utváraní predstáv o bezprostrednom mieste života žiakov (priestorový aspekt) a historickom období, v 

ktorom žijú (časový aspekt). Svojím zameraním má za cieľ podnecovať, motivovať žiakov na 

rozprávanie o danej téme (či už na základe vlastných skúseností, podľa obrázka a i.) a v čo najväčšej 

miere využívať heuristický rozhovor a zážitkové učenie.  

Vlastivedné – motivačné poznávanie začína v 1. a 2. ročníku (prvouka) spoznávaním okolia 

školy a bydliska a postojmi k spoločnosti, pokračuje v 3. ročníku (Moja obec) a končí vo 4. ročníku 

(Objavné cesty po Slovensku).  

Vlastiveda v 3. ročníku (Moja obec) je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným) 

poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmami z vlastnej obce (okolie školy) v 

časových premenách jednotlivých ročných období (aj s aspektom starostlivosti o bezpečnosť a zdravie). 

Nezastupiteľná je vlastivedná vychádzka, ktorá má motivačno-heuristický charakter. Vybrané témy, 

napr. orientácia v okolí školy, sa odporúča realizovať formou pozorovania mimo triedy, ak sú na to 

možnosti. Delí sa na spoznávanie miestnej krajiny (jednoduchá práca s nákresmi) a orientáciu v čase 

(plynutie kalendárneho a školského roka, významné sviatky počas roka, tradície a i.). Na ne nadväzuje 

rozprávanie o doprave, o pamätihodnostiach. Osobitá pozornosť sa venuje pozorovaniu, skúmaniu 

prírody, jej zložiek, ale rovnako aj pamiatok v okolitej krajine.  

Vo 4. ročníku (Objavné cesty po Slovensku) žiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie 

prvky, časti regiónov. Tieto cesty sa realizujú prostredníctvom „výletov“ od Tatier k Dunaju, od Dunaja 

k Hornádu, od Hornádu po Dunajec. Výlety po Slovensku sú zamerané na zážitkové (názorné) 

spoznávanie regiónov. Dôraz je na práci s mapami, príbehmi a ilustráciami. Mapy použité v 3. a 4. 

ročníku sú zamerané a prispôsobené vyučovaniu vlastivedy. Každý zemepisný názov z textu nájdu žiaci 

na mape, obrázku aj kresbe. Používajú sa veľmi jednoduché mapy, ktoré pri ústnom, či písomnom 

preverovaní vedomostí pomáhajú žiakom (nič sa neučia naspamäť). Základ tvorí „Čítanie mapy – 

prstom po mape“ a prerozprávanie príbehov podľa obrázkov.  

 

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU VLASTIVEDA 

Žiaci:  

 skúmajú, pozorujú a bádajú v kraji, v ktorom žijú, 

  porozprávajú o svojej obci (mesto, dedina – o krajine svojho okolia) a určia jednotlivé prvky – časti  
    svojej obce,  

 orientujú sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov,  

 rozlišujú primerane vzťahy a väzby prírodného a spoločenského charakteru vo svojej obci, doma i v 
   škole,  

 použijú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností,  

 identifikujú a odlíšia, čo vytvorila príroda a čo človek,  

 rozprávajú o premenách prírody počas roka 
   (vyhľadajú v kalendári významné dni),  

 ukážu na mape (prispôsobenej vlastivede v 4. ročníku) vybrané pohoria, jaskyne, rieky, mestá a iné, 

 opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia,  

 prerozprávajú obsah povesti podľa výberu,  

 porozprávajú o významných historických udalostiach,  



 vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií  

 vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska,  

 porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou. 
 

OBSAH VZDELÁVANIA UČEBNÉHO PREDMETU VLASTIVEDA 

Kraj, kde žijem  
Škola a jej okolie. Moja trieda. Obec, v ktorej žijem. Spoznávanie, opis, charakteristika a rozprávanie o 
kraji, v ktorom žiaci žijú. Premeny prírody, kraja počas roka. Príroda, ľudia, kultúra, doprava, 
pamätihodnosti a zaujímavosti z blízkeho okolia. Hodnota práce a peňazí. Starostlivosť o svoje 
prostredie. Náčrt cesty do školy. 
 
 Objavujeme Slovensko  
Objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska. Naše starobylé a svetoznáme 
pamiatky a ich krása. Krátka cesta do minulosti, spoznávanie sveta našich predkov.  
 
Cestujeme po Slovensku 
 Oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu, vlastivedné osobitosti každého územia. 
Spoznávanie našej vlasti prostredníctvom povestí, rozprávok a hier (aj s využitím mapy).  
 
Kraj, kde žijem  
Škola a jej okolie. Moja trieda. Prvá vlastivedná vychádzka.  
 
Objavujeme premeny okolo nás  
Čo vytvorila príroda a človek. Čím je zaujímavý kalendárny rok a školský rok.  
 
Cesta do školy a domov  
Poznávanie cesty do školy Môj tieň smeruje na sever (svetové strany). Okolie školy a bydliska 
(orientácia v okolí). Nakreslím si cestu do školy - povrch, lesy, lúky, polia, záhrady a parky okolia. (Čo 
rastie v našom okolí), rieka, potok. Pozorujeme oblohu (pranostiky, počasie a predpoveď počasia). 
Pozorujeme oblohu (Slnko, Mesiac a hviezdy na oblohe). Ako sa staráme o naše okolie a životné 
prostredie.  
 
Čo a ako sa deje v našom okolí  
Kalendár – jeseň, zima, jar, leto. Moje mesto alebo moja dedina (miesto, kde žijem). Ľudia v mojom 
okolí (úcta k starším obyvateľom). Spomíname si našich predkov. Čím sa pýši naša obec (príbehy o 
rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.) história, povesti, piesne, šport a kultúra. Kde zavolať pomoc a 
kto nám pomáha (tiesňové linky), starostlivosť o zdravie.  
 
Zvyky a tradície  
Vianočný čas (aké sú tajomstvá Vianoc, Silvestra, Nového roka a Troch kráľov). Tešíme sa na prázdniny. 
Čo sa mi v našom kraji najviac páči  

 

 

 

 

 



Ročník: TRETÍ 

Učebný materiál: Vlastiveda pre 3. ročník, M. Kožuchová, R. Matúšková, M. Šimunková      

Mes Týž. Tematický 

celok 

Téma Obsahový 

štandard 

Výkonový 

štandard 

Prierezové 

témy 

IX. 1. Ako sa vyznať 

 vo svojom 

okolí 

Krajina Typy krajiny 

(rovinatá, hornatá, 

mestská, vidiecka), 

krajina v rôznych 

ročných obdobiach 

Charakterizovať 

a porovnať typy 

krajiny v okolí a na 

obrázkoch. 

RLK  

 2.  Ako sa 

orientovať 

podľa 

svetových strán 

Hlavné a vedľajšie 

svetové strany , 

smerová ružica, 

kompas 

 Poznať svetové 

strany, vytvoriť 

smerovú ružicu, 

orientovať sa podľa 

nej a kompasu. 

ENV  

 3.  Ako vyzerajú 

veci pri 

pohľade zhora 

Obzor, plán triedy  Priblížiť sa 

priestorovému 

videniu – videniu 

zhora, chápať 

význam pojmu 

obzor. 

 

X. 1.  Význam plánu Plán plochy alebo 

územia  

Poznať význam 

plánu v živote, 

orientovať sa podľa 

plánu. 

 

 

 2.  Ako vzniká 

mapa I. 

Mapa, mierka 

mapy, znaky na 

mapách ( legenda) 

 

Vedieť pracovať 

s mapou 

a s jednoduchými 

mierkami. 

 

 3.  Ako vzniká 

mapa II. 

Vrstevnice, druhy 

máp (turistická, 

cestná, 

geografická)  

Schopnosť čítať 

z mapy, nájsť na nej 

čo najviac údajov. 

 

 

 4.  Opakovanie –  

Ako sa vyznať 

vo svojom okolí 

Poznatky, ktoré  

žiaci získali 

v tematickom celku 

Využiť vedomosti 

o krajine, orientácii 

v praktických 

činnostiach. 

 

XI. 1. Objavujeme 

Slovensko 

Kde sa 

nachádza 

Slovensko 

Glóbus, Európa, 

štáty susediace  so 

Slovenskom 

Vedieť určiť polohu 

Slovenska v rámci 

Európy, vymenovať 

susedné štáty 

Slovenska.  

ENV  



 2.  Krásy našich 

hôr 

Chránené 

územia 

Pohoria- Vysoké 

a Nízke Tatry, Malá 

a Veľká Fatra, Malé 

Karpaty, chránené 

územia, TANAP, 

NAPANT, PIENAP  

Vyhľadať 

najznámejšie 

pohoria na mape, 

vymenovať národné 

parky, vysvetliť, ako 

sa správať 

v chránenom území.  

RLK  

 3.  Rieky – dar 

života 

Rieky - Dunaj, Váh, 

Hron, Ondava, 

Laborec, priehrady, 

jazerá, plesá 

Pochopiť význam 

vody pre život, 

vysvetliť slová- 

priehrada, jazero, 

pleso, ukázať 

najznámejšie rieky 

na mape. 

ENV  

 4.  Lesy – naše 

pľúca 

Typy lesov 

(smrekové, 

borovicové, lužné, 

bukové, dubové), 

kosodrevina, prales 

 

Poznať význam lesov 

pre život, vymenovať 

typy lesov, vedieť, 

aké lesy rastú 

v okolí. 

RLK  

XII. 1.  Slovensko plné 

záhad 

Jaskyne 

Minerálne 

a termálne 

vody 

Jaskyňa, minerálne 

a termálne 

pramene – 

Piešťany, Bojnice, 

Bardejovské 

Kúpele, 

Trenčianske Teplice 

Vysvetliť pojmy 

jaskyňa, minerálne 

a termálne vody, 

vedieť význam 

termálnych 

a minerálnych vôd.  

RLK  

 2.  Po turistických 

chodníčkoch 

turistická mapa, 

značky na 

turistických  

mapách  

Vedieť pracovať 

a orientovať sa 

v turistickej mape, 

poznať niektoré 

značky na turist. 

mape.  

ENV 

 3.  Opakovanie – 

Objavujeme 

Slovensko 

Poznatky, ktoré 

žiaci získali 

v tematickom celku 

 

Využiť vedomosti 

o Slovensku, 

pracovať s mapou. 

Vytvoriť projekt 

TBZ 

I. 1. Spoznávame 

dejiny 

Časová 

priamka 

Časová priamka, 

poradie udalostí, 

storočie 

Chápať pojem 

časová priamka 

a časové súvislosti. 

MDV  

 2.  Prečo sa ľudia 

usadili na 

našom území 

Osídľovanie Získať predstavu 

o dejinných 

udalostiach 

v súvislosti 

s usadzovaním sa 

 



ľudí  na našom 

území. 

 3.  Predmety ako 

svedkovia doby 

Múzeum, 

archeológ 

Vedieť rozlíšiť veci, 

predmety minulosti 

od vecí súčasných. 

 

 

II. 1.  Svätopluk 

a jeho sláva 

Svätopluk, 

Veľkomoravská 

ríša, Slovania, 

kmeň, kniežatstvo 

Poznať život 

Slovanov, chápať 

význam posolstva 

Svätopluka  k svojim 

synom. 

OSR 

 2.  Prečo chodíme 

do školy 

Panovník, Mária 

Terézia, Uhorsko, 

povinná školská 

dochádzka 

Vedieť, kto bola 

Mária Terézia, 

chápať význam školy 

pre život. 

 

 3.  Ako vznikol 

slovenský jazyk 

Anton Bernolák, 

Ľudovít Štúr, 

nárečie, spisovná 

slovenčina 

Poznať osobnosti 

slovenského života – 

tvorcov spisovnej 

slovenčiny, chápať 

význam jednotného 

slovenského jazyka. 

 

III. 1.  Ako vznikla 

slovenská 

hymna 

Janko Matúška, 

hymna,  

pieseň – Kopala 

studničku 

 

Poznať dejinné 

udalosti vzniku 

slovenskej hymny. 

 

 2.  Prečo M. R. 

Štefánik veľa 

cestoval 

M. R. Štefánik, 

astronómia, 

Československá 

republika, hrobka – 

mohyla na Bradle 

Poznať osobu M. R. 

Štefánika, mať 

vedomosti o vzniku 

ČSR. 

 

 3.  Slovensko v 

súčasnosti 

Európska únia, 

Európsky 

parlament, štátne 

symboly – znak, 

vlajka, pečať, 

hymna, hlavné 

mesto - Bratislava  

Vedieť 

charakterizovať 

Slovensko dnes, 

pomenovať štátne 

symboly, poznať 

základné udalosti 

súčasnej SR. 

 

 4.  Opakovanie – 

Spoznávame 

dejiny 

Poznatky, ktoré 

žiaci získali 

v tematickom celku 

 

Ovládať vedomosti 

a poznatky 

o dejinách 

Slovenska. 

 



IV. 1. Naše starobylé 

pamiatky a ich 

krása 

Ako vznikali 

mestá 

Vznik miest, 

obrana miest, 

osada, námestie, 

hradby, Priekopa, 

radnica 

Mať poznatky 

o vzniku miest, 

vedieť, čím boli 

chránené, kde 

vznikali. 

MUV  

 2.  Slávne mestá I. História, Trnava, 

Bratislava, 

Kežmarok, Košice, 

dóm sv. Martina 

Ovládať históriu 

starobylých miest na 

Slovensku, ukázať na 

mape Bratislavu 

a Košice. 

 

 3.  Slávne mestá II. Trenčín, Nitra, 

Martin, Banská 

Bystrica, Matúš Čák 

Trenčiansky, 

Matica slovenská, 

Slovenské národné 

povstanie 

Ovládať históriu 

významných miest 

na Slovensku, 

porovnať život 

v mestách dnes 

a v minulosti. 

 

 

V. 1.  Povesti o 

mestách 

Povesť  Stručne povedať 

obsah povesti 

o vybranom meste.  

RLK  

 2.  Hrady a zámky Hrad, zámok, 

zrúcanina, 

podhradie, 

poddaný ľud  

Poznať rozdiel medzi 

hradom a zámkom, 

poznať niektoré 

slovenské hrady 

a zámky. 

 

 3.  Povesti o 

hradoch 

Povesť Poznať históriu 

vzniku niektorých 

slovenských hradov, 

stručne povedať 

obsah povesti 

o vybranom hrade či 

zámku. 

RLK 

 4.  Svetoznáme 

pamiatky I. 

Zoznam svetového 

kultúrneho 

dedičstva UNESCO, 

Vlkolínec, Banská 

Štiavnica, Bardejov, 

Levoča, Majster 

Pavol  

Vymenovať niektoré 

pamiatky zapísané 

do Zoznamu 

svetového 

kultúrneho 

dedičstva UNESCO. 

TBZ 

VI. 1.  Svetoznáme 

pamiatky II. 

Drevené kostoly, 

jaskyne 

v Slovenskom 

krase, Spišský hrad, 

Karpatský bukový 

prales 

Vymenovať ďalšie 

pamiatky UNESCO. 

Projekt „Pamiatky 

UNESCO“ 

TBZ 



 

 

Ročník: Štvrtý 

Učebný materiál: Kožuchová, M., Matúšková, R., Šimunková, M., EXPOL Pedagogika, Bratislava 

 2.  Opakovanie – 

 Naše starobylé 

pamiatky a ich 

krása 

Poznatky 

z vlastivedy pre 3. 

ročník 

Aktívne ovládať 

a využívať poznatky 

z vlastivedy pre 3. 

ročník.  

 

 3.  Exkurzia  

výlet 

 hrad, zámok, 

jaskyňa,  pamiatka 

UNESCO v okolí  

Uplatniť získané 

vedomosti pri 

návšteve  pamiatky  

DOV  



  M                                                                                                                 T 
Tematický 

celok 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

 
Prierezové 

témy 

IX. 1.  
Opakovanie 

3. ročníka 

Učivo 3. ročníka 
str. 5 

Opakovanie  
základných 
poznatkov 
vlastivedného učiva 
v 3. roč., pestuje si 
lásku k vlasti, 
sociálne 
komunikačné 
kompetencie. Čo je 
portfólio. 

Zopakovať si 
základné poznatky 
vlastivedného učiva 
v 3. roč., pestovať 
lásku k vlasti, 
sociálne 
komunikačné 
kompetencie. Urobiť 
si vlastné portfólio 
ako zbierku rôznych 
vlastivedných prác. 

MUV –
Vytvárať 
lásku 
k rodnému 
kraju 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Krajina  
v ktorej 
žijeme 

 

Orientujeme sa 
v okolí 
str.10, 11 

Orientácia v krajine 
podľa 
poludňajšieho 
tieňa, aby sa mohli 
správne orientovať 
aj na mape. 

Vie sa orientovať 
v krajine podľa 
poludňajšieho tieňa, 
aby sa mohli správne 
orientovať aj na 
mape, pracovať 
s mierkou na mape. 

RLK –
Prehlbovať  
vzťah 
k rodnému 
kraju 

3. Čo sme sa naučili 
str. 12, 13 

Povrch krajiny 
podľa členitosti. 
Poloha pohorí a 
nížin. Naše 
najväčšie rieky, 
minerálne 
pramene, kúpeľné 
mestá, susedné 
štáty, kultúrne 
pamiatky, národné 
parky. 

Vie opísať a rozlíšiť 
povrch krajiny podľa 
členitosti. Vie opísať 
polohu pohorí a 
nížin. Vie vymenovať 
a ukázať na mape 
naše najväčšie rieky, 
minerálne pramene, 
kúpeľné mestá, 
susedné štáty, kult. 
pam.,  NP. 

MUV –
Vytvárať 
lásku 
k rodnému 
kraju 

4. Časová priamka  
str. 14, 15 
 

Udalosti našich 
dejín  podľa časovej 
priamky, určiť, 
ktorá udalosť sa 
stala skôr a ktorá 
neskôr. Usporiadať  
udalosti svojho 
života a udalosti v 
roku na časovej 
priamke. 

Vie porovnať udalosti 
podľa časovej 
priamky, určiť, ktorá 
udalosť sa stala skôr 
a ktorá neskôr. vie 
usporiadať udalosti 
svojho života a 
udalosti v roku na 
časovej priamke. 

OZO  –  
Práca mení 
človeka  

X. 1. Súčasné územné 
členenie 
Slovenska 
str. 16, 17 

Kraje SR, krajské 
mestá. Počet krajov 
na Slovensku. Na 
mape Slovenska, 
priradiť k nim 
krajské mesto, 
zaujímavosti, 
kultúrne pamiatky. 

Vie vymenovať podľa 
mapy kraje SR a 
ukázať krajské mestá. 
Vie koľko krajov 
máme na Slovensku. 
Vie vyhľadať ich na 
mape Slovenska, 
priradiť k nim krajské 
mesto. Vie vyhľadať 
regionálne osobitosti 
vlastného kraja - 
prírodné , kultúrne. 

RLK – 
Vytvárať 
kladný vzťah 
k našej 
krajine 

2. Náš samosprávny 
kraj - Žilinský 
str. 18, 19 

Regionálne 
osobitosti 
žilinského kraja. 

Vie vyhľadať 
regionálne osobitosti  
žilinského kraja. 

RLK -
Využívanie 



prírodných 
zdrojov 

3. Opakovanie 
str.20 

TC -  Krajina v ktorej 
žijeme 

Vie čítať z mapy 
susedné štáty, 
pohoria, mestá, rieky 
a vodné nádrže, 
kúpele a kúpaliská 
kraja. 

RLK – 
Vytvárať 
vzťah k našej 
krajine 

4.  
 
 
 
 
 
 

Mestá  
a dediny 

Život na dedine 
str. 22, 23 

Základné znaky 
života na dedine. 

Pozná základné znaky 
života na dedine - 
domy, cesty, 
obyvatelia, 
poľnohospodárske 
práce, pôda,  

RLK – Úcta 
k práci 

XI. 1. Život v meste 
str. 24, 25 

Základné znaky 
života v meste. 

Pozná základné znaky 
života v meste - 
domy, cesty, 
doprava, obyvatelia, 
zamestnanie, 
znečistené ovzdušie, 
hluk, obchodné, 
kultúrne a športové 
centrá.                                        

OZO  – Práca 
mení 
človeka 

2. Mestá na mape 
Slovenska 
str. 26, 27 

Mestá v blízkosti 
svojho sídla 
a väčšie mestá SR 
(BB, Košice,  Žilina, 
Bratislava,  Trenčín, 
...) 

Vie vyhľadať na mape 
mestá v blízkosti 
svojho sídla a väčšie 
mestá Slovenska - BB 
Košice, Žilina, 
Bratislava, Trenčín, ... 

ENV  – Látky 
znečisťujúce 
ovzdušie 

3.  Premeny dedín 
a miest 
str. 28, 29 

Život na dedine 
a v meste 
v historických 
súvislostiach. 

Vie porovnať život na 
dedine a v meste 
v historických 
súvislostiach - 
obrábanie pôdy, 
výstavba domov, 
vodovod, elektrina, 
cesty, doprava, 
sídliská. 

MUV –  
Vytvárať 
hrdosť na 
minulosť 
národa 

4.  Opakovanie 
str. 30 

TC - Mestá a dediny 
 
 
 

Vie výhody 
a nevýhody bývania 
na dedine, poznať 
mestá a dediny 
v blízkosti našej obce. 
Vie vyhľadať väčšie 
mestá Slovenska. 

TBZ -  Hrdosť 
na minulosť 
národa 

XII. 1. Cestujeme Ako môžeme 
cestovať po 
Slovensku 
str. 32, 33 
 
FG – kupujeme 
cestovné lístky 

Druhy dopravy - 
železničná, cestná, 
letecká lodná - 
riečna. Cestovné 
poriadky. 

Vie sa orientovať 
v cestovných 
poriadkoch, vie 
posúdiť a zhodnotiť 
získané informácie. 
Vie ich využiť pri 
plánovaní ciest 
a výbere dopravných 
prostriedkov. 

ENV – 
Ochrana 
vodných 
zdrojov 
 
FG 

Spoznávame 
Bratislavu 

Bratislava - hlavné 
mesto Slovenska, 

Pozná Bratislavu ako 
hlavné mesto, určiť 

OSR  – 
Hrdosť na 



str. 34, 35 sídlo prezidenta, 
parlamentu, vlády, 
ministerstiev.  
Pamiatky - 
Bratislavský hrad, 
Katedrála sv. 
Martina, 
Primaciálny palác. 

polohu mesta 
vzhľadom k svojmu 
bydlisku. Pozná 
kultúrne pamiatky 
v Bratislave, dopravu, 
rieky, zaujímavé  
inštitúcie a iné 
zaujímavosti. 

hlavné 
mesto SR 

2. Spoznávame 
Košice 
str. 36, 37 

Košice -  druhé 
najväčšie  mesto 
SR.  Pamiatky - 
Dóm sv. Alžbety, 
Štátne divadlo. 
Výroba železa - U.S. 
Steel. Oddych - 
ZOO 

Pozná Košice ako 
druhé najväčšie  
mesto, určiť polohu 
mesta, určiť polohu 
mesta vzhľadom 
k svojmu bydlisku. 
Pozná kultúrne 
pamiatky v Košiciach, 
dopravu, rieky, 
zaujímavé  inštitúcie 
a iné zaujímavosti. 

ENV  – 
ochrana 
prírody, 
ovzdušia 

3. 
 

Z Bratislavy do 
Košíc -  
z Košíc do 
Bratislavy 
str. 38, 39 

Druh prepravy z BA 
do KE -  železničná, 
cestná, letecká. 
Pripraviť cestu  z BA 
do KE  a späť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vie sa orientovať na 
mape, hľadať rôzne 
cesty, možnosti 
dopravy. Vie využiť 
dostupné cestovné 
poriadky. Vie 
pripraviť plán cesty 
z Bratislavy do Košíc 
a späť. Vie 
sprostredkovať 
ostatným zážitky 
z vlastných ciest. 

ENV  – 
Ochrana  
prírodných 
výtvorov 

 

I. 

   

1. Ktorá preprava je 
najvýhodnejšia 
str. 40, 41 

Cestovanie do 
školy, do 
zamestnania, za 
obchodom. Výhody 
a nevýhody 
dopravných 
prostriedkov, 
preprava ľudí 
a tovaru. 

Vie klady a zápory 
cestnej, železničnej, 
leteckej a vodnej 
dopravy. vie, že 
doprava neslúži iba 
na prepravu ľudí.  Vie 
vymenovať mestá, 
kde sa tieto dopravné 
spojenia dajú využiť. 

OSR  – 
Správanie sa 
v hromadnýc
h 
dopravných 
prostriedkoc
h 

2.  Opakovanie 
str. 42 

TC -  Cestujeme Vie aktívne používať 
mapu SR 
a vyhľadávať v nej 
potrebné informácie. 
Vie sa zorientovať 
v cestovných 
poriadkoch, vie 
zhodnotiť získané 
informácie. Vie 
vyhľadať jednoduché 
údaje o prírodných 
krásach SR. Vie 
sprostredkovať 
ostatným zážitky 
z vlastných ciest. 

ENV  –  
Ochrana 
vodných 
zdrojov 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 

3.  
 
 
 
 
 

Ako 
pretvárame 

krajinu 

Baníctvo 
a hutníctvo 
str. 44, 45 

Ťažba nerastných 
surovín - striebra, 
zlata, uhlia a ich 
využitie. Zásoby 
železných rúd 
v Slovenskom 
rudohorí, 
spracovanie 
železnej rudy vo 
vysokej peci. 

Vie opísať prácu 
baníkov, porovnať, 
ako sa zmenila práca 
baníkov v priebehu 
dejín. Vie, aké 
nástroje používal.  
Vie vymenovať 
miesta ťažby 
nerastov, zlata, 
striebra, opálu. Vie 
vysvetliť ich 
využívanie pri tvorbe 
šperkov. 

RLK –  
Poznať 
historické 
fakty 
o našom 
okolí  

1. Priemysel 
str. 46, 47 

Výrobky vyrábajú 
priemyselné závody 
- strojársky, 
hutnícky, stavebný, 
energetický, 
chemický, 
potravinársky, 
textilný, odevný, 
drevospracujúci 

Vie vlastnými slovami 
charakterizovať 
jednotlivé odvetvia 
hospodárstva. Vie 
aký priemysel je na 
Slovensku 
najrozvinutejší. Vie, 
aký priemysel je 
v našom regióne 
a aký priemysel 
chýba. 

ENV - 
ochrana 
životného 
prostredia 

2. Poľnohospodárstv
o 
str. 48, 49 

Slovensko - 
poľnohospodárska 
krajina, pestovanie 
rastlín a chov 
dobytka. 
Najúrodnejšiu pôdu 
majú nížiny. 
Biopotraviny sa 
pestujú na 
ekologických 
farmách.  
 

Nájde na mape 
oblasti 
s poľnohospodárskou 
pôdou a oblasti 
vhodné na chov 
dobytka. Vie 
vymenovať aké 
plodiny sa pestujú na 
Slovensku. Vie nájsť 
na mape oblasti 
s týmito plodinami. 
Vie, aké zvieratá 
a kde sa chovajú. 
Pozná rozdiely 
poľnohospodárstva 
v rôznych oblastiach. 
Vie vysvetliť pojem 
ekologické 
poľnohospodárstvo.  

ENV -  vplyv 
poľnohospo
dárstva na 
životné 
prostredie 

 4.  Lesníctvo 
str. 50, 51 

Druhy lesa - 
ihličnaté, listnaté, 
zmiešané. Drevo sa 
využíva na rôzne 
účely -výroba 
nábytku, papiera, 
na  stavbe, na 
kúrenie. Ťažba 
dreva kedysi 
a dnes. 

Vie vymenovať rôzne 
druhy lesa a nájsť na 
mape ich výskyt. 
Pozná význam 
stromov a lesa pre 
človeka. Vie vysvetliť 
význam ťažby dreva 
a jeho vplyv na 
vzhľad krajiny. Vie, že 
drevo sa využíva na 
rôzne účely -výroba 
nábytku, papiera, na  
stavbe, na kúrenie. 

ENV - zber 
papiera, 
šetrenie lesa 



III. 1. Opakovanie 
str. 52 

TC -  Ako 
pretvárame krajinu 

Vie opísať prácu 
baníkov. Vie 
vlastnými slovami 
charakterizovať 
jednotlivé odvetvia 
hospodárstva. Vie 
vysvetliť, ako 
jednotlivé odvetvia 
vplývajú na vzhľad 
krajiny a prírody. Vie 
vyhľadávať 
informácie z mapy 
a iných zdrojov. 

ENV  – Látky 
znečisťujúce 
ovzdušie 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradície  
a zvyky 

Kultúrne regióny 
Slovenska 
str. 54, 55 

Kultúrne regióny 
Slovenska 
v minulosti, život 
ľudí v kultúrnom 
regióne - podobné 
nárečie, remeslá, 
zvyky, tradície - 
spev, tanec, ľudový 
kroj. 

Pozná význam 
ľudovej kultúry a vie, 
prečo ju máme 
zveľaďovať. Vie 
opísať 
charakteristické 
znaky života ľudí 
v minulosti v meste 
a na vidieku 
a porovnať ich 
s dnešným životom. 
Vie vyhľadať na mape 
kultúrne regióny. 

MUV  –  
Hrdosť na 
minulosť 
národa 

3. Rodinné zvyky 
a tradície 
str. 56, 57 

Korene rodinných 
zvykov a tradícií 
v dávnej minulosti - 
krstiny, regrútske 
zvyky, svadba. 
Kalendárne zvyky - 
podľa ročných 
období.  

Pozná zvyky 
a tradície vlastného 
regiónu a vie 
povedať, prečo je na 
ne hrdý. Vie využiť 
rôzne zdroje 
informácií (obrázky, 
knihy, časopisy, 
internet). 

MUV –  
Vytvárať 
hrdosť na 
minulosť 
národa 

4. Roztancované 
Slovensko - 
piesne a tance 
str. 58, 59 

Spôsob života 
v minulosti, 
pestrosť ľudových 
zvykov a tradícií na 
folklórnych 
festivaloch - 
amfiteáter, ľudové 
súbory, remeslá, 
kroje, piesne, tance 
(Východná) 

Vie opísať 
charakteristické 
znaky života ľudí 
v minulosti v meste 
a na vidieku 
a porovnať ich 
s dnešným spôsobom 
života. 

OSR   –  
Hrdosť na 
minulosť 
národa 
 

IV. 1. Život 
v stredovekom 
meste 
str. 60, 61 

Stredovek, 
stredoveké mestá, 
feudál, zeman, 
poddaný. Cechy 
v stredovekom 
meste - 
remeselníci, 
majster, tovariš 
učeň. 

Vie opísať 
charakteristické 
znaky života ľudí 
v minulosti v meste 
a porovnať ich 
s dnešným spôsobom 
života. 

RLK –  
Historické 
pamiatky- 
ochrana pre 
budúce 
generácie 

2. Život roľníkov 
v dávnej minulosti 
str. 62, 63 

Hospodársky rok - 
práce v letnom 
období (príprava 

Vie opísať 
charakteristické 
znaky života ľudí 

MUV – 
Osvojiť si 
historické 



pôdy, žatva, 
dožinky) a zimnom 
období (výroba 
plátna, kobercov, 
páranie peria). 

v minulosti na vidieku 
a porovnať ich 
s dnešným spôsobom 
života. 

poznatky 
o krajine 
v ktorej 
bývaš 

3. Ako sa žilo 
v minulosti - 
skanzeny 
str. 64, 65 

Skanzen - múzeum 
v prírode - 
dokumentuje život 
ľudí v minulosti 
(obytné domy, 
hospodárske 
budovy, verejné 
budovy, obce). 
využitie - folklórne 
a historické 
podujatia. 

Vie vyhľadať na mape 
skanzeny a  vie opísať 
charakteristické 
znaky života ľudí 
v minulosti na vidieku 
a porovnať ich 
s dnešným spôsobom 
života. 

MUV – 
Vytvárať 
hrdosť na 
minulosť 
národa 

4. Opakovanie 
str. 66 

TC -  Tradície a 
zvyky 

Pozná význam 
ľudovej kultúry a vie, 
prečo ju máme 
zveľaďovať. Vie 
opísať 
charakteristické 
znaky života ľudí 
v minulosti v meste 
a na vidieku 
a porovnať ich 
s dnešným životom. 
Pozná zvyky 
a tradícia vlastného 
regiónu. Vie využiť 
rôzne zdroje 
informácií (obrázky, 
knihy, časopisy, 
internet...) Vie 
vyhľadať na mape 
kultúrne regióny. 

TBZ   – Vážiť 
si kultúrne 
dedičstvo 
našich 
predkov 

V. 1. V súlade  
s prírodou 

Členitosť krajiny 
str. 68, 69 

Nížiny (roviny 
a pahorkatiny), 
vysočiny 
(vrchoviny, 
hornatiny, veľhory), 
nadmorská výška sa 
počíta od hladiny 
najbližšieho mora 
(u nás Baltského 
mora). 

Vie na mape vyhľadať 
základné informácie 
o krajine.  
Dokáže naplánovať 
výlet s ohľadom na 
bezpečnosť pohybu 
v horskom prostredí. 

ENV  – 
Ochrana 
vodných 
zdrojov a 
zelene pre 
človeka 

 2.  Ideme do hôr 
str. 70, 71 

Plán výletu - trasa 
(preštudovanie 
máp, náhradná 
trasa) a bezpečnosť 
(lekárnička, výstroj, 
tekutiny).  

Poznať základy 
ochrany prírody a 
ochrany zdravia. 
Zásady bezpečného 
pohybu v horskom 
prostredí. Vedieť sa 
orientovať 
v turistickej mape.  

ENV  – 
Ochrana  
prírodných 
výtvorov 

3. Povesť o Kráľovej 
holi a Kriváni 
str. 72, 73 

Povesť Vie povedať obsah 
povesti vlastnými 
slovami a vytvoriť jej 

MUV – 
povesť 
a pieseň - 



krátku dramatizáciu.  
Vie vyhľadať na 
turistickej mape 
možné výstupy na 
Kriváň a Kráľovu 
hoľu. 

kultúrne 
dedičstvo 

4. Vodstvo v krajine 
str. 74, 75 

Voda povrchová 
(vodné toky 
a vodné nádrže), 
podzemná (pitná 
a liečivá). Rieka - 
koryto, breh (ľavý 
a pravý). Vodné 
nádrže - vytvorené 
ľuďmi a prírodou. 

Vie opísať rôzne 
podoby, ktoré môže 
mať rieka, a posúdiť, 
ako človek 
technológiami 
ovplyvňuje tok riek. 
Vie ukázať na mape 
požadovanú rieku 
a smer jej toku. 

OSR  –  
Význam 
vodstva na 
krajinu 
v okolí riek 

VI. 1. Plavíme sa po 
Dunaji a Dunajci 
str. 76, 77 

Dunaj - preprava 
tovaru,  preprava 
osôb, tečie do  
Čierneho mora, 
mohutná a pomalá 
rieka. Dunajec - 
rekreačné využitie,  
tečie do  Baltského 
mora, prudká rieka.   

Vie opísať vybrané 
úseky Dunaja, čím sú 
zaujímavé,  
opísať vybrané úseky 
Dunajca, porovnať 
ich s úsekmi Dunaja. 
Vie nájsť na mape 
tieto rieky. 

ENV  – 
Racionálne 
využívanie 
prírodných 
zdrojov 

2. Chránime vodné 
zdroje 
str. 78, 79 

Voda podzemná - 
zdroj pitnej vody, 
ochrana  pitnej 
vody, znečisťovanie  
pitnej vody.  

Vie povedať, aký 
význam má voda 
a ako ju chrániť. Vie 
povedať, aká je 
príčina a dôsledok 
znečisťovania vôd. 
Vie vysvetliť význam 
pitnej vody pre 
človeka. Pozná 
význam čističky vody. 

ENV  –  
Šetrenie 
pitnou 
vodou 

3. Opakovanie 
str. 80 

TC -  V súlade s 
prírodou 

Vie nájsť na mape 
základné informácie 
o krajine. Vie 
naplánovať výlet 
s ohľadom na 
bezpečnosť pohybu 
v horskom prostredí. 
Vie opísať rôzne 
podoby rieky. Vie 
vysvetliť ako človek 
môže technológiami 
ovplyvniť tok riek. Vie 
vyhľadať na mape 
dôležité rieky a smer 
ich toku. Vie 
porozprávať 
o vyhľadávaní 
informácií o krajine. 
Vie vysvetliť význam 
vody a jej ochrany. 
Vie povedať príčinu 
a dôsledok 
znečistenia vôd. Vie 

RLK –
ochrana 
prírodných 
zaujímavostí 



 

 

Legenda: Prierezové témy a ich skratky:  

 ENV - Environmentálna výchova  

 MDV - Mediálna výchova  

 MUV - Multikultúrna výchova  

 OZO - Ochrana života a zdravia  

 OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj  

 RLK - Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 DOV - Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 TBZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

 

Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. 

Prierezové témy sa realizujú ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov. 

 

 

prezentovať svoje 
myšlienky a nápady. 

4.  Zhrnutie 
vedomostí 

Čo sme sa naučili  
vo 4.ročníku 

Poznať špecifiká 
preberaných oblastí 
SR. 
Spracovať 
miniprojekt. 

Vie vyhľadať  
preberané oblastí SR 
a vymedziť ich  
na mape. 
Dokáže spracovať 
miniprojekt. 

RLK –  
Poznať 
historické 
fakty 
o našom 
okolí 


