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Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu 

vzdelávania 

          Vlastiveda je predmetom, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa žiak bezprostredne 

pohybuje. 

Je to blízke alebo menej vzdialené okolie domu, školy, obce alebo regiónu, v ktorom žiak žije. 

V krátkosti to môžeme nazvať ako objavovanie reálneho sveta  žiakmi v určitom čase a 

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

základné kategórie spoločenského života, ktorými si ľudia môžu odovzdávať svoje 

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

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

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

vzťah ku krajine, v ktorej žiak žije, je hlavnou úlohou vo všetkých troch ročníkoch 

primárneho vzdelávania. 



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

vyznačuje množstvom zaujímavých vecí, kde dieťa získava odpoveď na množstvo otázok. 

Obsah vlastivedy v primárnom vzdelávaní je naplnený emotívnym (dobrodružným) 

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

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

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

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

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

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

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

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

vychádzok s prírodovedným, kultúrnym a historickým vzdelávaním. Vlastiveda inak 

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

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

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

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

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

najvýznamnejšími a najatraktívnejšími časťami regiónov. Tieto môžu byť realizované 

prostredníctvom modelových výletov. 

 

Ciele učebného predmetu 

 

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

Slovenska. 

Pre žiakov je pri tom dôležité orientovať sa na mape, vedieť čítať mapu s porozumením a 

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

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

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

všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o spôsob života ľudí v 

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

Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať. 

Súhrn cieľov: 



-  poznať priestor, v ktorom žiak žije, 

- orientovať sa v priestore a čase, 

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

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

- rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní, 

objavovaní, 

-  vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa, 

-  využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie, 

-  vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí. 

 

 

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) sociálne a personálne 

- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, 

záujmami a potrebami, 

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných 

cieľov, 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch. 

 

 

Obsah učebného predmetu 

Krajina, v ktorej žijeme  

Čítanie mapy Slovenska, časová priamka, územné členenie kraja  

 

Mestá a dediny  

Charakteristika mesta a dediny.  

Krajské mestá.  



 

Cestujeme z Bratislavy do Košíc  

Cestujeme po Bratislave.  

Cestujeme po Košiciach.  

Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety, Gejzír v 

Herľanoch.  

Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako by sme tam cestovali v minulosti a dnes.  

 

Zaujímavosti zo Slovenska  

Baníctvo na Slovensku v minulosti a zaujímavosti s ním spojené.  

 

Tradície a zvyky  

Historické regióny na Slovensku. Zvyky a tradície podľa historických regiónov. Život v 

stredovekom meste. Skanzeny.  

 

V súlade s prírodou  

Ideme do hôr – prípravy, horská služba. Pravidlá bezpečného správania sa v horách.  

Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes.  

Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou. Prírodné zaujímavosti vytvorené človekom. 

 

Cieľové kompetencie žiakov 

     Prostredníctvom učenia sa a činnosti si žiaci rozvíjajú jednotlivé druhy funkčnej 

gramotnosti a komunikatívne kompetencie tým, že majú možnosť slovne alebo písomne 

prezentovať svoje skúsenosti z navštívenej oblasti na Slovensku alebo interpretovať 

prečítanú alebo vypočutú povesť, pieseň, báseň viažucu sa k regiónu alebo k vlasti. 

Vlastivedné učivo o Slovensku rozvíja aj čitateľskú gramotnosť. Žiaci majú možnosť 

interpretovať umelecké texty z literatúry alebo odborné texty, prostredníctvom opisu 

obrázkov, diagramov, kresieb a pod.  

     Ďalšou dôležitou kompetenciou je rozvíjanie kultúrnej kompetencie, pretože spoznávanie 

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

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

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

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



sebavedomému vystupovaniu a konaniu, k efektívnej bezproblémovej (nekonfrontačnej) 

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

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

tímovo.  

 

Štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých okruhoch učiva dosiahnuť: 

 

I. Krajina, v ktorej žijeme – tento tematický celok sa budú žiaci venovať čítaniu mapy 

Slovenska, porovnávať udalosti na časovej priamke, krajským mestám. 

 

Okruhy učiva: 

• Čítanie mapy Slovenska 

• Časová priamka 

• Územné členenie - kraje 

• Charakteristika kraja, v ktorom žijem 

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

- opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa členitosti 

- opísať polohu pohorí a nížin 

- vymenovať a ukázať na mape naše najväčšie rieky 

- porovnať udalosti podľa časovej priamky, určiť, ktorá udalosť sa stala skôr a ktorá 

neskôr 

- usporiadať udalosti svojho života a udalosti v roku na časovej priamke 

- vymenovať podľa mapy kraje SR a ukázať krajské mestá 

- vyhľadať regionálne osobitosti vlastného kraja 

 

 

II. Mestá a dediny – v tomto tematickom celku budú žiaci opisovať z fotografií,  

krátkych textov a vlastných skúseností charakteristiku mesta, resp. dediny. Porovnávať ich 

výhody a nevýhody. 

 

Okruhy učiva: 

• Charakteristika mesta, dediny 

• Krajské mestá 



 

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

- z fotografií, krátkych textov a svojich skúseností opísať charakteristiku mesta, resp. 

dediny a porovnať ich výhody a nevýhody 

- vedieť správne priradiť krajské mestá ku krajom 

 

 

III. Cestujeme z Bratislavy do Košíc – tento celok sa venuje cestovaniu po Slovensku. 

Významným pamiatkam Bratislavy a Košíc. Orientácii v cestovnom poriadku. 

 

Okruhy učiva: 

• Vlakové, autobusové a letecké spojenie 

• Cestujeme po Bratislave 

• Cestujeme po Košiciach 

• Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Košíc alebo Bratislavy 

• Dóm sv. Alžbety 

• Gejzír v Herľanoch 

• Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako by sme tam cestovali v minulosti a dnes 

 

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

- vyhľadať rôzne spoje z cestovných poriadkov (z internetu) 

- orientovať sa v cestovných poriadkoch 

- vedieť sa spýtať, hľadať alternatívne riešenia 

- poznať pravidlá slušného správania a v dopravnom prostriedku 

- z mapy Bratislavy a dostupných materiálov ( sprievodca po Bratislave, po Košiciach, z 

internetu...)vyhľadať významné pamiatky Bratislavy a Košíc 

- pripraviť si krátky itinerár sprevádzania návštevy po týchto mestách 

- pripraviť plán cesty zo svojej obce do Bratislavy a do Košíc 

- sprostredkovať ostatným skúsenosti, zážitky a zaujímavosti z vlastných ciest 

- vedieť ich prezentovať rôznymi spôsobmi 

 

 



IV. Zaujímavosti zo Slovenska, baníctvo na Slovensku – celok sa venuje baníctvu na 

Slovensku, akú úlohu zohralo v našich dejinách. Zameriava sa na prácu baníka v priebehu 

dejín. 

 

Okruhy učiva: 

• Kedy a prečo sa začalo baníctvo rozvíjať – ťažba zlata, striebra, rudy, uhlia, soli, 

travertínu 

• Práca baníkov v minulosti a dnes 

• Spomienky na baníctvo 

• Čo nám z baníctva zostalo 

 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

- porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo na Slovensku a akú úlohu zohralo v našich 

dejinách, čím bolo významné 

- odraz minulosti v súčasnosti 

- opísať prácu baníka, aké nástroje používal a porovnať ako sa zmenila práca baníkov v 

priebehu dejín 

- aké poznatky z minulosti baníctva zostali na Slovensku 

- ťažba nerastov, zlata, striebra, opálu – ich využívanie pri tvorbe šperkov 

- banícke múzeum 

 

 

V. Tradície a zvyky. Skanzeny. – v tomto celku  budú žiaci spoznávať historické regióny 

Slovenska, ich zvyky a tradície, život v stredovekom meste a čo všetko sa dá nájsť v 

skanzene. 

 

 

Okruhy učiva: 

•  Historické regióny na Slovensku (Orava, Liptov, Šariš, Spiš... 

• Zvyky a tradície podľa historických regiónov 

• Život v stredovekom meste 

• Práce na vidieku v minulosti počas leta a počas zimy 

• Skanzeny na Slovensku – čo všetko v skanzene nájdeme 

 



Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

- poznať historické regióny Slovenska 

- vedieť zaradiť zvyky a tradície do príslušných regiónov, na základe poznatkov zo 

skanzenov a iných zdrojov 

- opísať charakteristické znaky života ľudí v minulosti a porovnať so životom v 

súčasnosti 

- použiť k tomu obrázky, informácie z kníh, časopisov, filmov, ľudovú slovesnosť 

 

 

 

VI. V súlade s prírodou – žiaci sa naučia poznať základy ochrany prírody a ochrany zdravia, 

bezpečnosť pohybu v horskom prostredí. Vysvetliť rozdiel medzi prírodnou zaujímavosťou a 

zaujímavosťou vytvorenou človekom. 

 

Okruhy učiva: 

•  Ideme do hôr – prípravy, horská služba 

•  Pravidlá bezpečného správania sa v horách 

•  Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes 

•  Kráľova hoľa, Kriváň – povesť, výber 

•  Vznik riek, formovanie územia riekou, oblasti v povodí riek 

•  Jazerá, gejzír 

            •  Plavíme sa po Dunaji a Dunajci 

            •  Dunaj pod Devínom 

            •  Dunaj v Bratislave 

            •  Dunaj v Gabčíkove 

            •  Dunaj v Štúrove 

            •  Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou. Výber 

            •  Prírodné zaujímavosti vytvorené človekom. Výber 

             

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

- poznať základy ochrany prírody a ochrany zdravia 

- zásady bezpečného pohybu v historickom prostredí 

- porovnať na základe informácií z rôznych zdrojov ( fotografie, rozprávanie, text), ako 

ľudia trávili voľný čas v prírode v minulosti a dnes 



- zaujať vlastný postoj k dnešnému tráveniu voľného času – ako turizmus ovplyvňuje 

prírodu 

- reprodukovať obsah povesti vlastnými slovami a na jej základe vytvoriť krátku 

dramatizáciu 

- opísať rôzne podoby, ktoré môže mať rieka 

- posúdiť ako človek technológiami ovplyvňuje tok riek 

- podľa mapy ukázať oblasti jazier 

- opísať v čom je výnimočný gejzír 

- opísať vybrané úseky Dunaja, čím sú zaujímavé 

- opísať vybrané úseky Dunajca, porovnať ich s úsekmi Dunaja 

- vysvetliť rozdiel medzi prírodnou zaujímavosťou vytvorenou človekom, uviesť 

príklady a vedieť povedať svoj názor na ňu, v čom sa páči, prípadne nepáči. 

 

 

Kľúčové kompetencie, ktoré predmet rozvíja: 

 

Sociálne komunikačné kompetencie 

- Dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor. 

- Rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať. 

 

Kompetencia v oblasti prírodovedného myslenia 

- Je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, 

ktoré smerujú k systematizácii poznatkov. 

 

Kompetencie riešiť problémy 

- Vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti. 

- Pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti 

riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri 

podobných alebo nových problémoch. 

- Pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom. 

 



Osobné, sociálne a občianske kompetencie 

Má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere. 

- Uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti. 

- Uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia.     

 

Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- Uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote. 

- Cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície. 

- Pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu. 

- Správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 

 

 

 

 

 

Požiadavky na výstup 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Krajina, v ktorej žijeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítanie mapy Slovenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časová priamka 

Opísať a rozlíšiť povrch 

krajiny podľa členitosti. 

Opísať polohu pohorí a nížin. 

Vymenovať a ukázať na 

mape naše najväčšie rieky. 

Porovnať udalosti podľa 

časovej priamky, určiť, 

ktorá udalosť sa stala skôr 

a ktorá neskôr. 

 

Usporiadať udalosti svojho 

života a udalosti v roku na 



 

 

 

 

 

Územné členenie – kraje 

 

 

 

Charakteristika kraja, v ktorom 

žijem 

časovej priamke. 

 

Vymenovať podľa mapy 

kraje SR a ukázať krajské 

mestá. 

 

Vyhľadať regionálne 

osobitosti vlastného kraja. 
 

Mestá a dediny 

 

Charakteristika mesta, dediny 

 

 

Krajské mestá 

Z fotografií, krátkych 

textov a svojich skúseností 

opísať charakteristiku 

mesta, resp. dediny a 

porovnať ich výhody a 

nevýhody. 

 

Vedieť správne priradiť 

krajské mestá ku krajom. 

Cestujeme z Bratislavy 

do Košíc 

 

 

 
 

Vlakové, autobusové a letecké 

spojenie. 

 

 

 

 

 

Cestujeme po Bratislave 

Cestujeme po Košiciach 

 

 

Vyhľadať rôzne spoje z 

cestovných poriadkov (z 

internetu), orientovať sa v 

cestovných poriadkoch, 

vedieť sa spýtať, hľadať 

alternatívne riešenia. 

 

Poznať pravidlá slušného 

správania sa v dopravnom 

prostriedku. 

 

Z mapy Bratislavy a 

dostupných materiálov 

(sprievodca po Bratislave, po 

Košiciach, z internetu...) 

vyhľadať významné 



 

 

Hľadanie cesty mimo nášho 

bydliska do Košíc alebo 

Bratislavy, Dóm s. Alžbety, 

Gejzír v Herľanoch 

Moje obľúbené miesto na 

cestovanie – ako by sme tam 

cestovali v minulosti a dnes 

pamiatky Bratislavy a Košíc, 

pripraviť si krátky itinerár 

sprevádzania návštevy po 

týchto mestách. 

 

Pripraviť plán cesty zo svojej 

obce do Bratislavy a do 

Košíc. Využiť dostupné 

cestovné poriadky (IKT). 

Sprostredkovať ostatným 

skúsenosti, zážitky a 

zaujímavosti z vlastných 

ciest. 

Vedieť ich prezentovať 

rôznymi spôsobmi. 

Zaujímavosti zo 

Slovenska, baníctvo na 

Slovensku 

 

Kedy a prečo sa začalo baníctvo 

rozvíjať – ťažba zlata, striebra, 

rudy, uhlia, soli, travertínu 

 

 

Práca baníkov v minulosti 

a dnes 

 

Spomienky na baníctvo 

Čo nám z baníctva zostalo 

Porozprávať ako sa rozvinulo 

baníctvo na Slovensku a akú 

úlohu zohralo v našich 

dejinách, čím bolo 

významné. 

Odraz minulosti v súčasnosti. 

 

Opísať prácu baníka, aké 

nástroje používal a porovnať 

ako sa zmenila práca baníkov 

v priebehu dejín. 

Aké pozostatky z minulosti 

baníctva zostali na 

Slovensku. 



Ťažba nerastov, zlata, 

striebra, opálu. 

Ich využívanie pri tvorbe 

šperkov. 

Banícke múzeum. 

Tradície a zvyky 

 

 

 

 

 

 

 

Skanzeny 

Historické regióny na 

Slovensku (Orava, Liptov, 

Šariš, Spiš...) 

Zvyky a tradície podľa 

historických regiónov 

 

Život v stredovekom meste 

Práce na vidieku v minulosti 

počas leta a počas zimy. 

Skanzeny na Slovensku – čo 

všetko v skanzene nájdeme. 

Poznať historické regióny 

Slovenska, vedieť zaradiť 

zvyky a tradície do 

príslušných regiónov, na 

základe poznatkov zo 

skanzenov a iných zdrojov. 

Opísať charakteristické 

znaky života ľudí v minulosti 

a porovnať so životom v 

súčasnosti. 

Použiť k tomu obrázky, 

informácie z kníh, časopisov, 

filmov, ľudovú slovesnosť. 

V súlade s prírodou 

 

 

 

 

 

Ideme do hôr – prípravy, horská 

služba. 

 

Pravidlá bezpečného správania 

sa v horách. 

 

Ako sa oddychovalo v 

horách v minulosti a ako 

dnes 

 

 

Poznať základy ochrany 

prírody a ochrany zdravia. 

Zásady bezpečného pohybu v 

horskom prostredí. 

 

Porovnať na základe 

informácií z rôznych zdrojov 

(fotografie, rozprávanie, 

text), ako ľudia trávili voľný 

čas v prírode v minulosti a 

dnes. 



 

 

 

Kráľova hoľa, Kriváň – 

povesť, výber 

 

Vznik riek, formovanie 

územia riekou, oblasti v 

povodí riek 

 

 

 

Jazerá, gejzír 

 

Plavíme sa po Dunaji 

a Dunajci, Dunaj pod 

Devínom, Dunaj v 

Bratislave, Dunaj v 

Gabčíkove, Dunaj v 

Štúrove 

Prírodné zaujímavosti 

vytvorené prírodou 

Prírodné zaujímavosti 

vytvorené človekom 

 

Zaujať vlastný postoj k 

dnešnému tráveniu voľného 

času – ako turizmus 

ovplyvňuje prírodu. 

Reprodukovať obsah povesti 

vlastnými slovami a na jej 

základe vytvoriť krátku 

dramatizáciu. 

Opísať rôzne podoby, ktoré 

môže mať rieka. 

Posúdiť ako človek 

technológiami ovplyvňuje 

tok riek. 

Podľa mapy ukázať oblasti 

jazier. 

Opísať v čom je výnimočný 

gejzír 

Opísať vybrané úseky 

Dunaja, čím sú zaujímavé 

Opísať vybrané úseky 

Dunajca, porovnať ich s 

úsekmi Dunaja 

Vysvetliť rozdiel medzi 

prírodnou zaujímavosťou a 

zaujímavosťou vytvorenou 

človekom, uviesť príklady a 

vedieť povedať svoj názor na 

ňu, v čom sa páči, resp. 

nepáči 



Mini projekt o vlastnom 

kraji 

Súčasnosť a minulosť v našom 

kraji 

Poznať významné udalosti a 

osobnosti späté s jeho 

krajom, uviesť zmeny, ktoré 

nastali v jeho kraji a 

systematicky to spracovať vo 

forme miniprojektu 

 

 

Metódy a formy práce 

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

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

pri prezentovaní vlastivedného učiva. V 4. ročníku sa zameriame najmä na tieto metódy a 

postupy práce: 

- tvorby vlastivednej kroniky, 

- vyhľadávania informácii, 

- práce s internetom, 

- demonštrácie, 

- pozorovania, 

- počúvania, 

- opisu udalostí, javov a vecí, 

- rozhovoru, 

- čítania, 

- brainstormingu, 

- porovnávania, 

- pokusov a experimentov, 

- alternatívnych úloh, 

- plánovania, 

- didaktické hry, 

- metódy hodnotenia, 

- dramatizácie na vyučovaní, 

- diskusie, 



- a metódy práce s mapou. 

 

Formy vyučovania vlastivedy: 

- skupinové vyučovanie, 

- problémové vyučovanie, 

- projektové vyučovanie, 

- exkurzia a vychádzka. 

 

 

Učebné zdroje 

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

zdroje:  

autor učebnica/iný učebný zdroj 

M. KOŽUCHOVÁ, R. MATÚŠKOVÁ, M. 

ŠIMUNKOVÁ 

Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl 

 odborné publikácie k daným témam 

vlastivedy 

 encyklopédie 

 webové stránky s témami vlastivedy 

 materiálno-technické a didaktické 

prostriedky, ktoré má škola k dispozícii 

 

 

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 

%). 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, orientáciu na mape, 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, bleskovky 


