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Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu 

vzdelávania 

Prírodoveda pomáha podchytiť a rozvíjať záujem žiakov o prírodu a jej poznávanie, o 

techniku a jej uplatňovanie v živote ľudí. Žiak zisťuje a presviedča sa, že všetko, čo ho 

obklopuje, má hmotnú podstatu. Aktívne sledovanie zmien v prostredí a uvedomovanie si 

vzťahov v prírode mu umožňuje prvé ucelené poznávanie sveta v jeho vývine a súvislostiach. 

Na konkrétnych príkladoch sa oboznamuje so vzťahmi príčiny a následku, celku a časti, 

stavby a funkcie (napr. pri preberaní jednotlivých rastlín a živočíchov a pri sledovaní ich 

vzájomných vzťahov), s náhodou, nevyhnutnosťou a zákonitosťou, s možnosťou a 

skutočnosťou, so vzťahmi vonkajšieho a vnútorného. 

 

 

Ciele učebného predmetu 

 



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

dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností. S ich rozvojom sa spája rozvoj poznatkového 

systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby : 

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

charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí 

schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov)- ako spolu súvisia a prečo,... 

- si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné 

schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) - napríklad čo je to magnetizmus, 

gravitácia, trenie,... 

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

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

rôznych druhov rastlín a živočíchov, ... 

- si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie 

ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, 

ekosystematické vzťahy,... 

- si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký 

obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj 

schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety). 

 

 

Kompetencie 

Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja, 

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať, 

- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti, 

 

Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  



- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu 

komunikácie, 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný 

jazyk, 

- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 

základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv 

a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti, 

 

Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom 

a tvorivom myslení, 

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj 

potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 

 

Kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

- chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní, 

- dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach. 

 

 

Obsah učebného predmetu a požiadavky na výstup 

 

1. Sila 

2. Ľudské telo 

3. Rastliny 



4. Živočíchy 

5. Vesmír 

6. Hmota 

7. Voda 

8. Jednoduché stroje 

 

1. Sila 

Všeobecný cieľ: Téma je zameraná na objasnenie pojmu sila. Špecifikované sú rôzne silové 

pôsobenia, pričom pri oboznamovaní sa so zákonitosťami jednotlivých silových pôsobení 

žiaci využívajú minulé skúsenosti. 

 

Obsahový štandard 

Gravitačná sila. Veľkosť a smer sily. Gravitačná sila a hmotnosť predmetov. Jednotka sily 

newton. Magnetická sila Magnet. Magnetické a nemagnetické materiály. Magnetické pole 

Zeme . Kompas . Elektrická energia. Elektrický prúd. 

 

Výkonový štandard 

- 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. Následne snaží 

vysvetliť (zovšeobecnením výsledkov merania), ktoré predmety padajú rýchlejšie a 

prečo. 

- Žiak vie, že zemeguľa má svoje vlastné magnetické pole, vďaka ktorému fungujú 

kompasy. Vie vysvetliť funkciu kompasu, vie zostrojiť jednoduchý kompas a skúmať 

na ňom pôsobenie magnetického poľa Zeme a magnetického poľa rôznych druhov 

magnetov. 



- 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. Cieľavedome skúma, ktoré predmety sú magnetické a ktoré nie 

sú magnetické a zovšeobecňuje záver, že všetky magnetické predmety sú kovové, ale 

nie všetky kovové predmety sú magnetické. Žiak jednoznačne rozlišuje pojmy magnet 

a magnetický materiál. 

- Vie zostrojiť jednoduchý elektrický obvod (plochá batéria, vodiče a žiarovka). 

- Žiak vie, že elektrická energia sa vyrába v elektrárňach a vie opísať spôsob, ako sa 

rozvádza do domácností. Vie vysvetliť význam elektrickej energie pre súčasného 

človeka a vie zhodnotiť, aké dôsledky by mal náhly výpad elektrickej energie. 

- Žiak vie, na čo sa používa elektrická energia, že je nevyhnutá pre prácu elektrických 

spotrebičov, pozná zásady bezpečného využívania elektrickej energie. 

 

2. Ľudské telo 

Všeobecný cieľ : Žiak spoznáva funkciu vlastného tela, pričom dáva do súvislosti 

pozorované vonkajšie prejavy vlastného organizmu s tým, čo sa práve učí. Žiak si osvojuje 

základy zdravej životosprávy a vysvetľuje ich v súvislosti so správnou funkciou ľudského 

organizmu. 

Obsahový štandard 

Potrava ako zdroj energie a stavebného materiálu pre obnovu organizmu. Tráviaca sústava 

človeka. Proces trávenia potravín. Vylučovacia sústava Moč. Význam tvorby moču. Kostra - 

opora pre svaly. Význam pohybu pre zdravie človeka. Svaly - pohybová sústava. Dýchacia 

sústava. Význam kyslíka pre ľudský organizmus. Proces dýchania . 

 

Výkonový štandard 

- 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. Vo vysvetľovaní 

sústreďuje na objasnenie toho, že človek potrebuje energiu a stavebné látky na rast a 

obnovu organizmu. Vie, že rôzne druhy potravín sa vzájomne odlišujú nielen chuťou, 

tvarom a svojím pôvodom, ale aj obsahom živín (vie uviesť ilustratívne príklady 

rozdielov v potravinách). Pozná, že rôzne potraviny poskytujú človeku rôzne 

množstvo energie. Tie potraviny, ktoré obsahujú veľa tuku a cukru sú zdrojmi veľkého 



množstva energie. Žiak vie vysvetliť, že pri konzumácii veľkého množstva potravy, 

resp. pri konzumácii potravy s veľkým množstvom energie sa táto ukladá v podobe 

tuku do ľudského organizmu ako zásoba energie; človek priberá na váhe. Žiak vie, že 

potrava obsahuje vitamíny a uvedomuje si, že vitamíny sú pre zdravý život dôležité. 

Vie, že vitamíny sa označujú veľkými tlačenými písmenami - A, B, C, D, E. 

- 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 

- 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 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 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 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. 

 

3. Rastliny 

Obsahový štandard 

Základná stavba rastlinného tela: koreň, stonka, list, kvet, plod Zelené farbivo - chlorofyl, 

chloroplasty, listy listnatých stromov Fotosyntéza - premena slnečnej energie. Rastlinná 

bunka. Huby - príjem potravy, symbióza 

 

Výkonový štandard 

- Žiak vie, že rastliny sú si podobné základnou stavbou: koreň, stonka, listy, kvety, 

plody. Vie uvedené časti rastliny na príklade určitého rastlinného druhu identifikovať 



a uvedomuje si, že môžu mať rôzne tvary, veľkosti a farby. Rastlinné časti vie 

identifikovať na byline, drevine i machu. 

- Vie, že rastliny sa menia vekom - rastú, menia tvar. Vie jednoducho vysvetliť cyklus 

listnatého stromu a dať ho do súvislosti s ročnými obdobiami a počasím, ktoré je v 

danom ročnom období typické. Vysvetľuje, že ak je počasie dlhodobo chladné a počas 

dňa získava rastlina len málo svetla, listy opadnú a zdá sa, akoby strom nežil, žije z 

celoročných zásob uložených v rôznych častiach rastliny. 

- Žiak vie, že rastlinné bunky obsahujú chloroplasty a tie zas zelené farbivo - chlorofyl, 

vie, prečo stromom na jeseň opadávajú listy a ihličnatým nie, pozná význam 

rozkladajúcich sa častí rastlín pre obohacovanie pôdy 

- Žiak pozná a vie vysvetliť pojem fotosyntéza, vie ako prebieha, vie, že pri nej vzniká 

zdroj energie pre rastlinu - glukóza, vie, že rastliny potrebujú pre svoj život oxid 

uhličitý. 

- Žiak vie, že huby majú prejavy rastlín aj živočíchov, vedia ako prijímajú potravu, 

poznajú a vedia vysvetliť pojem symbióza - pre oboch výhodné spolužitie s iným 

organizmom. 

 

4. Živočíchy 

Všeobecný cieľ: Cieľom témy je objasnenie rôznorodosti živočíšnej ríše. Žiak sa učí 

porovnávať živočíchy podľa vonkajších znakov organizmov a podľa spôsobu ich života. 

Niektoré prvky správania sa živočíchov sa snaží vysvetľovať a informácie dáva do súvislosti s 

minulou skúsenosťou a predchádzajúcimi vedomosťami. Žiak by si mal po prebratí témy 

uvedomiť význam živočíchov pre život človeka 

 

Obsahový štandard 

Živočíšne spoločenstvá. Mravce ako spoločenský hmyz. Spôsob života spoločenstva. Včely 

ako spoločenský hmyz . Spôsob života spoločenstva. Bunka ako stavebná jednotka 

organizmov. Bezstavovce, hermafrodity, obrúčkavce - slimák, dážďovka. Hmyz 

 

Výkonový štandard 

- Žiak vie, že niektoré živočíchy žijú v skupinách a vie jednoducho vysvetliť význam 

tohto zhlukovania, napríklad na svorke vlkov, stáda koní a kŕdli lastovičiek. 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. 

- Žiak vie opísať spôsob života mravcov, rozmnožovací cyklus, spôsob získavania 

potravy a orientáciu v priestore; vie zhodnotiť, ako je život v spoločenstve pre mravce 

prospešný. 

- Žiak vie opísať spôsob života včiel, rozmnožovací cyklus, spôsob získavania potravy a 

orientáciu v priestore. Pri vysvetľovaní používa informácie o organizačnej štruktúre 

včelej rodiny - rozpoznáva matku, trúda a robotnicu. 

- Žiak má vytvorenú prvotnú predstavu o tom, že organizmy sú zložené z buniek. 

Jednoducho opisuje, čo je to bunka. 

- Vie, že hmyz je najpočetnejšia skupina bezstavovcov, vie opísať telo hmyzu - jeho 

časti. 

 

5. Vesmír 

Všeobecný cieľ:. Cieľom témy je objasnenie pojmu vesmír, tvorba a modifikácia predstáv 

žiakov o vesmírnych telesách a spôsoboch skúmania vesmíru zo zeme a priamo z vesmíru. 

Téma by mala žiakovi pomôcť pri komplexnejšom chápaní javov, ktoré súvisia s pohybom 

Zeme ako vesmírneho telesa vo vesmíre. 

Obsahový štandard 

Slnko - zdroj tepla a svetla. Mesiac - prirodzená družica Zeme, fázy. Súhvezdia, Zem, jej 

výnimočnosť a ochrana. Zvuk, jeho vznik, šírenie, výška 

 

Výkonový štandard 

- Žiak vie vysvetliť, čo je to vesmír a to prostredníctvom opisu jeho súčastí a 

vzájomného usporiadania týchto súčastí. 

- Žiak vie, že Zem je planéta a Slnko je hviezda a vie vysvetliť, aký je rozdiel medzi 

planétou a hviezdou. Rozpoznáva základné súhvezdia zimnej a letnej oblohy 

(súhvezdie Orion, súhvezdie Veľký voz) a vie pozorovať pohyb súhvezdí po oblohe 

počas roka. 

- Žiak vie, že Slnečná sústava má osem planét, ktoré obiehajú okolo Slnka v rôznej 

vzdialenosti. Vie planéty vymenovať. 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. 

- 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. 

- Žiak vie, čo je zvuk, ako vzniká, ako sa šíri, od čoho závisí jeho výška, že potrebuje 

prostredie na svoje šírenie 

 

6. Hmota 

Všeobecný cieľ: Téma je zameraná na objasnenie problematiky živých a neživých súčastí 

prírody. Žiak si modifikuje predstavu o hmote a skúma jej rôzne vlastnosti a zmeny týchto 

vlastností. Obsahový štandard 

Vlastnosti látok a zmeny vlastností látok. Pevné látky, vplyvy počasia na horniny - 

zvetrávanie. Plynné látky - atmosféra, vzduch, jeho zloženie. Energia - formy, využitie. Svetlo 

ako príklad nehmotnej reálie. Zdroje svetla. 

 

Výkonový štandard 

- Žiak vie uviesť pôdu ako príklad pevnej látky, vie vysvetliť, že pevné látky sa dajú 

rozdrobiť na menšie časti, vie, že dlhodobým rozdrobovaním kameňov vzniká pôda, 

pozná jej dôležitosť pre rastliny a živočíchy. 

- Žiak vie, že okolo Zeme sa nachádza vzdušný obal - atmosféra, pozná jej časti, vie, 

ako vzduch a voda vplývajú na železné predmety, vie, že vzduch je hmota, ktorá 

vypĺňa priestor, vie, z akých látok sa skladá. 

- Žiak pozná potrebu energie pre pohyb vecí, aj pre človeka, vie, že sa nedá vyrobiť ani 

zničiť. 

- Žiak vie pozorovať okolie a identifikovať skupenstvo hmoty, z ktorej sú rôzne ľahko i 

ťažšie viditeľné, či inak vnímateľné reálie. Vie, že okrem hmoty poznáme aj iné 

nehmotné skutočnosti, medzi ktoré patrí napríklad svetlo (t.j. vie, že svetlo nie je 

hmota). 

- Žiak vie, že hlavným zdrojom svetla je slnko, ale medzi zdroje patria napríklad aj 

hviezdy, žiarovky či oheň. Cieľavedome skúma, ktoré predmety svetlo vytvárajú a 

ktoré ho len odrážajú. 



- Žiak dokáže vysvetliť, aký je rozdiel medzi priesvitnými a priehľadnými predmetmi. 

- Žiak vie vysvetliť, že svetlo zo slnka môžeme na iné miesta presmerovať, napríklad 

pomocou zrkadla, od ktorého sa svetlo odráža. 

- Žiak vie, čo je zvuk, ako vzniká, ako sa šíri, od čoho závisí jeho výška, že potrebuje 

prostredie na svoje šírenie 

 

7. Voda 

Všeobecný cieľ: V téme sú žiaci vedení k rozvoju predstáv o rozpustnosti látok vo vode. 

Objasňujú si rozdiel medzi rozpúšťaním a roztápaním. Uvedomujú si, že kolobeh vody v 

prírode - súvisí s vyparovaním. 

 

Obsahový štandard 

Morská voda. Získavanie soli z morskej vody. Príprava pitnej vody z morskej vody 

(modelovanie kolobehu vody v prírode). 

 

Výkonový štandard 

- Žiak vie, že morská voda je slaná a je to spôsobené tým, že je v nej rozpustená soľ. 

Vie, že živočíchy, ktoré žijú v mori by vo vode bez soli neprežili a naopak. Žiak vie 

vysvetliť, ako je možné z morskej soli získať soľ a zisťuje aj to, ako je možné z 

morskej vody vyrobiť pitnú vodu. Uvedenú informáciu si overuje jednoduchým 

skúmaním a upevňuje si poznatok, že z morskej vody sa odparuje len voda a tak 

morská voda v plynnom skupenstve je len čistou vodnou parou (ak ju vieme zachytiť, 

získavame čistú vodu - čo je v podstate modelovanie kolobehu vody v prírode). 

 

8. Jednoduché stroje 

Všeobecný cieľ: Téma je zameraná na skúmanie vybraných jednoduchých mechanizmov. 

Väčšia časť témy vyžaduje od žiaka realizáciu vlastného skúmania a tvorbu zovšeobecnených 

záverov, čím sa podporuje rozvoj špecifických kognitívnych schopností. Žiak sa v téme 

oboznámi so základnými jednoduchými mechanizmami: pákou, naklonenou rovinou, 

kladkou. 

 

Obsahový štandard 



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. Kladka ako 

jednoduchý mechanizmus 

Konštrukcia kladky a spôsob fungovania. Využitie kladky v bežnom 

živote Výkonový štandard 

- Žiak vie, že ak chce nadvihnúť veľký predmet, môže na to použiť brvno a menšiu 

podperu (pevný bod). Toto zariadenie nazýva pákou. 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 skúmať predmety a zisťovať, či využívajú na svoju funkciu páku. O skúmaní 

vie diskutovať. Vie vymenovať predmety, kde sa páka využíva (rovnoramenná 

hojdačka, rovnoramenné váhy, nožnice, kliešte, veslo, kľučka) a vie vysvetliť, ako sa 

tam princíp páky využíva. Samostatne vyhľadáva informácie o využití páky. 

- 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. Uvedomuje si, že silomer vyjadruje silu, akou naň pôsobí predmet. Vie 

cieľavedome skúmať naklonenú rovinu a jej fungovanie pri zmene uhla, pri znížení 

trenia povrchu naklonenej roviny. 

- Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, či využívajú na svoju funkciu naklonenú 

rovinu. O skúmaní vie diskutovať. 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. Samostatne vyhľadáva informácie o využití 

naklonenej roviny v praxi. 

- 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 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prierezové témy 

 

1. 

2. 

3., 4. 

5., 6. 

7., 8. 

9.,10. 

11.,12. 

13.,14. 

15.,16. 

17.,18. 

19.,20. 

 

21.,22. 

23.,24. 

25.,26. 

Úvodná hodina 

Opakovanie učiva 

Prečo je more slané? 

Prečo sa skaly lámu? 

Prečo železo hrdzavie? 

Prečo autá musia tankovať? 

Čo sme sa naučili 

Prečo je dôležité čo jeme? 

Prečo ľudské telo potrebuje čistiacu stanicu? 

Prečo človek nemôže lietať? 

Prečo človek nevie dýchať pod vodou a ryba 

na súši? 

Prečo veci padajú na Zemi? 

Prečo je vo vesmíre ticho? 

Prečo slnko svieti a hreje? 

 

 

ENV 

ENV 

 

FIG 

 

ENV, OŽZ 

ENV, OŽZ 

 

VĽP, OŽZ 

 

ENV 

OSR 

 



27.,28. 

29.,30. 

31.,32. 

33.,34. 

35.,36. 

37.,38. 

39.,40. 

41.,42. 

43.,44. 

45.,46. 

47.,48. 

 

49.,50. 

51.,52. 

53.,54. 

55.,56. 

57.,58. 

59.,60. 

 

61.,62. 

63.,64. 

65.,66. 

Prečo je nebo modré? 

Prečo sa mesiac mení? 

Prečo je obloha plná hviezd? 

Prečo kompas ukazuje sever? 

Prečo existujú stroje? 

Prečo máme elektrické zásuvky? 

Opakovanie, precvičovanie 

Prečo žijú niektoré živočíchy samy? 

Prečo je pre nás hmyz dôležitý? 

Prečo niektoré živočíchy žijú v skupinách? 

Prečo vlci žijú vo svorke? 

Prečo mravce nezablúdia? 

Prečo rastliny žijú na jednom mieste? 

Prečo sú rastliny zelené? 

Prečo rastliny rastú a starnú? 

Čo sme sa naučili 

Prečo huby nepatria medzi typické rastliny 

a živočíchy? 

Z čoho sú zložené organizmy? 

Prečo sa stali slávnymi? 

Čo sme sa naučili, opakovanie 

OŽZ 

 

ENV 

 

MUV 

ENV, MEV 

 

ENV, OŽZ 

ENV 

ENV 

ENV, MUV 

ENV 

ENV 

ENV 

ENV 

ENV 

 

ENV, OŽZ 

 

ENV 

 

 

 



 

 

Vysvetlivky k skratkám: 

ENV – Environmentálna výchova 

DOV – Dopravná výchova 

MEV – Mediálna výchova 

MUV – Multikultúrna výchova 

     OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 

OŽZ – Ochrana života a zdravia 

VĽP – výchova k ľudským právam 

 

 

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. Vyučovanie prírodovedy by malo byť 

zážitkovým vyučovaním. 

 

Učebné zdroje 

 

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



 

autor/ka učebnica 

A. WIEGEROVÁ Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ 

 odborné publikácie k daným témam 

prírodovedy 

 atlasy 

 webové stránky s témami prírodovedy 

 encyklopédie 

 

 

Hodnotenie predmetu 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami. 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných 

a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom 

ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Základným dokumentom, ktorým sa budeme riadiť, sú 

Metodické pokyny na hodnotenie žiakov ZŠ č. 22/2011. V triedach, v ktorých je väčší počet 

žiakov zo SZP učiteľ prihliada na túto skutočnosť. Môže znížiť obsah učiva (maximálne 10 

%), náročnosť písomných, kontrolných prác. Musí byť však zachovaný predpísaný tematický 

obsah.  

 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka 

získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:  

a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

b) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové), 



d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi 

a pracovníkmi poradenských zariadení, 

e) rozhovormi so žiakom a zástupcami žiaka. 

 

Žiak by mal byť v polročnom hodnotiacom období vyskúšaný aspoň 2-krát ústne, 

písomne alebo prakticky t. j. pri klasifikácii musí mať minimálne 2 známky z predmetu 

v každom polroku. 

Predmet je v 4. ročníku klasifikovaný. 

Učiteľ je povinný viesť evidenciu o každej klasifikácii žiaka. 

 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre 4. ročník základnej 

školy bude hodnotiť známkou týmito stupňami: 

Stupeň 1 (výborný) 

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

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

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

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

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

Stupeň 2 (chválitebný) 

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

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach.  Uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

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

občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 



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

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

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže 

s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky 

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

sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

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

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je  nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 

opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 

medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je  nesamostatný pri 

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

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

a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

Hodnotíme: vzťah a prístup k predmetu, schopnosť samostatne odpovedať, úprava a vedenie 

zošita, projekty, aktivitu na vyučovaní, písomné práce na záver prebratého tematického celku.  

 

Prostriedky hodnotenia: Žiaci sú priebežne hodnotení známkami. 

Povinné: kontrolné práce po tematických celkoch, ústne skúšanie. 

Nepovinné: projekty na ľubovoľnú tému k prebratému učivu, úprava zošitov. 



 

 

 

 

 

 

 

 


