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SKRATKA PREDMETU PRI 

ROČNÍK DRUHÝ 

ČASOVÁ DOTÁCIA 2 HODINY TÝŽDENNE 

66 HODÍN ROČNE 

MIESTO REALIZÁCIE TRIEDA 

KNIŽNICA 

PRÍRODNÁ ZÁHRADA V AREÁLI 

NAŠEJ ŠKOLY 

EKO-UČEBŇA 

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ V 

OBCI 
 

 

Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu 

vzdelávania 

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

vyučovania žiaci sledujú prírodu, pozorujú javy v prírode, snažia sa vysvetľovať a hľadať 

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

oblohy, ochrany životného prostredia. Súčasťou prírodovedy je aj človek, starostlivosť 

o zdravie, bezpečnosť a zdravý spôsob života.   

 

Ciele učebného predmetu 

Podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať 

si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,  vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných 

výtvorov v okolí,  rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, 



svoje návrhy interpretovať, diskutovať o návrhoch, vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať 

a výsledky sledovania zaznamenávať.  

 

Obsah učebného predmetu a požiadavky na výstup 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Hmota - 10h 

Hmota Vietor je pohyb vzduchu. 

 

Vzduch je hmota. 

 

Púšťanie šarkanov. 

 

Význam jesenných slávnosti 

na škole. 

 

Exkurzia do biozáhrady. 

 

Rozprávka o troch 

prasiatkach z hľadiska 

technológie 

stavby. 

 

Stavba, remeselníci, stavebný 

materiál, stavebné stroje, 

stavebné náradie. 

Vedieť pripraviť experiment, 

ktorým žiak dokáže, že 

vzduch je 

hmota. 

 

Opísať, čím je zaujímavý 

vietor na jeseň a porovnať ho 

s vetrom 

v iných ročných obdobiach. 

 

Poznať význam jesenných 

slávností na škole. 

 

Vymodelovať domček podľa 

rozprávky . 

 

Postaviť múrik alebo domček 

zo skladačky. 

 

Zelenina a ovocie - 8 h 

Ovocie 

 

Čo ukrýva plod? 

 

Zelenina 

Plod, semeno. 

 

Kôstkovice, bobule, malvice, 

konzervácia ovocia. 

 

Semená a plody. 

 

Zelenina koreňová, listová, 

plodová. 

 

Vedieť roztriediť ovocie 

podľa semien . 

 

Schematicky zakresliť 

zloženie plodu. 

 

Vytvoriť pojmovú mapu: 

plody, zelenina, ovocie. 

 

Pozorovať a zapisovať 

zmenu plodu semena počas 

štyroch týždňov, urobiť 



Uskladňovanie zeleniny závery z pozorovania. 

 

Roztriediť zeleninu podľa 

znakov. 

 

U lekára - 15 

Úraz a choroba 

 

U lekára 

 

Teplomer 

 

Lekári – špecialisti 

 

Chrup 

 

Správna životospráva 

Úraz, choroba, lekárnička. 

 

Teplomer, lekár. 

 

Druhy teplomerov. 

 

Očný špecialista, 

 

Ušno-krčný špecialista, 

 

Zubný špecialista, 

 

Detský a dospelý chrup, 

príčina kazov, ústna dutina. 

 

Správne hygienické návyky, 

spánok, pohyb na čerstvom 

vzduchu spojený s 

vychádzkou. 

Rozpoznať rozdiely a 

súvislosti v pojmoch úraz a 

choroba. 

 

Vymenovať úrazy a choroby. 

 

Poznať základný obsah 

lekárnicky. 

 

Opísať návštevu u lekára . 

 

Zmerať teplotu teplomerom. 

 

Vedieť odmerať teplotu 

vody. 

 

Zostrojiť teplomer. 

 

Diskutovať o lekárskej 

ambulancii. 

 

Vyhľadať informácie v 

odbornej literatúre a na 

internete. 

 

Opísať správne čistenie 

ústnej dutiny, názornou 

ukážkou. 

 

Poznať príčinu kazov. 

 

Osvojiť si správne 

hygienické návyky. 

 

Práca a odpočinok – 7 h 

Práca a zábava 

Projekt: zostrojenie 

Pracovné dni, dni 

pracovného pokoja, 

Vedieť sa orientovať v 

kalendári. 



kalendára 

Kam pôjdem na prázdniny 

Ako využívam svoj voľný 

čas 

Hodiny 

dovolenka, prázdniny, 

kalendár, voľný čas. 

 

Celá hodina, pol hodina, 

štvrť a trištvrte. 

 

Vedieť určovať čas na 

hodinách. 

 

Voda v prírode - 7h 

Voda 

 

Voda a jej znečistenie 

 

Projekt: Zdravá voda 

 

Svetový deň vody 

Farba, chuť a vôňa vody . 

 

Užitočnosť a škodlivosť 

vody. 

 

Pozorovanie oblakov. 

22. marec. 

Pripraviť experiment akú 

chuť má voda? 

 

Pripraviť experiment čo sa 

vo vode rozpustí, čo sa 

nerozpustí. 

 

Poznať rieky v okolí. 

 

Uviesť návrh ako zabrániť 

znečisteniu vody. 

 

Prezentovať dôležitosť vody 

v živote človeka. 

 

Cyklus stromu – 12h 

V lese 

 

Zvieratá v prírode 

 

Svetový deň zdravia 

 

V parku 

 

Deň stromov 

 

Rastliny v lese a v parku 

Rastliny a živočíchy v lese, 

význam lesa pre človeka. 

 

7. apríl. 

 

Ihličnaté a listnaté stromy. 

 

10. apríl. 

 

Podmienky pre rast rastlín. 

Diskutovať, čo nám dáva les, 

ako sa máme správať v lese. 

 

Vedieť ako si chrániť 

zdravie. 

 

Navrhnúť riešenie na 

ochranu parku. 

 

Rozoznať ihličnaté a listnaté 

stromy. 

 

Určovať stromy podľa atlasu 

rastlín. 

 

Prezentovať dôležitosť 

stromov pre život na Zemi. 

 

Zdôvodniť či, potrebujú 



rastliny vodu a vzduch? 

 

Vyhľadať informácie z 

encyklopédie alebo z 

internetu. 

 

Pripraviť prezentáciu 

záverov dlhodobých 

pozorovaní 

a experimentov v 

elektronickej podobe alebo 

vo forme posteru. 

 

Rastliny a semená – 7h 

Rastliny a semená 

 

Živá a neživá príroda 

 

Rastliny v mojom okolí 

 

Projekt 

 

Kde sa stratili listy 

spadnuté zo stromov? 

 

Prečo nerastú rastliny pod 

mohutnými 

stromami? 

Prvky živej a neživej prírody. 

 

Časti rastliny. 

 

Starostlivosť o rastliny. 

Poznať vybrané rastliny vo 

svojom okolí. 

 

Určiť rastliny podľa atlasu 

rastlín. 

 

Vyhľadať informácie v 

odbornej literatúre alebo na 

internete. 

 

Pripraviť prezentáciu 

záverov dlhodobých 

pozorovaní 

a experimentov v 

elektronickej podobe alebo 

vo forme posteru. 

 

 

 Metódy a formy práce 

         Odporúčame využívať v predmete prírodoveda vyučovacie metódy: 

- priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, 

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

odpovedí), 

- sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia), 

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



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

 

            V edukačnom procese prírodovedy by sa mala využívať nielen základná organizačná 

forma vyučovacia hodina, ale aj exkurzia, vychádzka. 

 

Učebné zdroje 

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

zdroje:  

autor učebnica/iný učebný zdroj 

A. WIEGEROVÁ, G. ČESLOVÁ, J. 

KOPÁČOVÁ 

Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ 

 odborné publikácie k daným témam 

prírodovedy 

 encyklopédie 

 webové stránky s témami prírodovedy  

 materiálno-technické a didaktické 

prostriedky, ktoré má škola k dispozícii 

 

 

Hodnotenie predmetu 

     Hodnotí sa na základe Metodických pokynov  č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy. Pri hodnotení žiakov sa postupuje aj podľa pokynov na hodnotenie žiakov primárneho 

vzdelávania,  ktoré sú prílohou k školskému vzdelávaciemu programu školy. 

      V 2. ročníku sa predmet klasifikuje.   

 

          

 


