
Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Predmet: Prírodoveda 2. roč.  

 

Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Prírodoveda 

Ročník druhý 

Rozsah ŠVP  1 hodina/týždeň ,ŠkVP  0 hodina/týždeň  Spolu : 33  hodín/rok 

 

 

1. 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. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu 

skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a 

s dieťaťom samým, deti si rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.  

 

2. Ciele učebného predmetu a kompetencie 

 

Hlavným cieľom predmetu v 2.ročníku je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania  

prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať 

sa v  

informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho  

kognitívna úroveň. Cieľom vyučovania prírodovedy v 2. ročníku je:  

- 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 

 

Vzhľadom na špecifiká prírodovedného vzdelávania je predmet prírodoveda zameraný  

predovšetkým na rozvoj kognitívnych, informačných a čiastočne sociálnych kompetencií. Pri  

rozvoji kognitívnych kompetencií je dieťa vedené k špecifickému spracovávaniu informácií  

získaných vlastným pozorovaním a skúmaním, rozvíjajú sa objavné (induktívne) spôsoby  

poznávania. Pri rozvoji informačných kompetencií ide predovšetkým o rozvoj detskej  

schopnosti vyhľadávať informácie v rôznorodých zdrojoch a posudzovať ich využiteľnosť pre  

pochopenie skúmaného javu ako aj ich mieru objektivity poskytovaných údajov. Pri rozvoji  

sociálnych kompetencií ide predovšetkým o rozvoj konštruktívneho dialógu zameraného na  

modifikáciu aktuálne platných predstáv detí o skúmaných javoch.  

 



3. Obsah učebného predmetu 

 

Tematický 

celok 

Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Počet 

hodín 

Úvodná 

hodina 

Plán práce, aktivity, 

spôsob hodnotenia. 

Pripraviť žiakov na získavanie 

nových vedomostí. 

OSR 

OZO 

ENV 

1 

Ja a veci 

okolo  

mňa  

Vzduch  

Jeseň a vzduch: 

jeseň a vietor,  

vietor je pohyb 

vzduchu, vzduch  

ako hmota, dôkaz 

vzduchu ako  

hmoty  

Hmota  

Stavba domu: 

rozprávka o troch  

prasiatkach, 

stavební robotníci,  

stavebný materiál, 

stroje na  

stavenisku, 

stavebné náradie  

Voda ako vzácna a 

nevyhnutná  

látka: vlastnosti 

vody – farba,  

chuť a vôňa  

Čo sa vo vode 

rozpúšťa  

Užitočnosť a 

škodlivosť vody  

Znečisťovanie 

vody a vodných  

zdrojov  

Voda v prírode, na 

zemskom  

povrchu, v ovzduší, 

v jazerách,  

riekach, oblaky, 

dážď, rosa,  

sneh Projekt  

Žiak vie pripraviť experiment,  

ktorým  

žiak dokáže, že vzduch je  

hmota,  

- používať prúdenie vzduchu pri  

hrách, vymodelovať domček 

podľa  

rozprávky, postaviť múrik - 

domček  

zo skladačky, pripraviť  

experiment- akú chuť má voda,  

pripraviť experiment, čo sa vo 

vode  

rozpustí, čo sa nerozpustí, vie  

uviesť návrh ako zabrániť  

znečisteniu vody  

-prezentovať dôležitosť vody v  

živote človeka, opísať v akých  

formách sa voda nachádza v  

prírode, vysvetliť rozdiel medzi  

riekou, jazerom, morom 

,oceánom  

TBZ 

ENV 

OZO 

OSR 

13 

Ja a príroda Zelenina a ovocie  

Plod, semeno, 

ovocie a  

zelenina: triedenie 

ovocia na  

kôstkovice, malvice 

a bobule  

Žiak vie rozdeliť ovocie podľa  

semien, schematicky zakresliť  

zloženie plodu. Viť ako sa dá  

spracovať ovocie, Vie 

pomenovať  

plody, zeleninu,  

- rozdeliť a pomenovať zeleninu  

OZO 

TBZ 

OSR 

ENV 

MDV 

14 



Triedenie zeleniny 

podľa časti  

rastliny, ktorú 

konzumujeme  

Uskladňovanie a 

spracovávanie  

ovocia a zeleniny  

Rastliny v lese, v 

parku  

V parku: ihličnaté a 

listnaté  

stromy, ich 

rozoznávanie  

a triedenie, riešenie 

na ochranu  

parkov  

V lese: význam 

lesa pre  

človeka, lesné 

rastliny a  

živočíchy  

Rastliny v lese a 

parku:  

podmienky pre rast 

rastlín,  

voda, vzduch, telo, 

svetlo  

Projekt: prezentácia 

projektu  

Ročné obdobia a 

ich zmeny,  

počasie, zmeny 

teploty  

Časti rastliny  

Rastliny v mojom 

okolí: poznať  

ich, dlhodobé 

pozorovanie  

zaznačiť a 

prezentovať  

Včely- práca včiel 

a úžitok 

podľa znakov, vytvoriť pojmovú  

mapu: plody, zelenina, ovocie  

- diskutovať, čo nám dáva les, 

ako  

sa máme správať v lese,  

- rozoznať ihličnaté a listnaté  

stromy, určovať stromy podľa  

atlasu rastlín, prezentovať  

dôležitosť stromov pre život na  

Zemi.  

Žiak vie zdôvodniť či, potrebujú  

rastliny vodu a vzduch, 

vyhľadať  

informácie z encyklopédie alebo  

z internetu, opísať zmeny počas  

roka, zakresliť rastlinu a jej 

časti,  

pozorovať a zapísať dlhodobý 

rast  

rastliny, pozná vybrané rastliny 

vo  

svojom okolí, vie určiť rastliny  

podľa atlasu rastlín a vyhľadať  

informácie v odbornej literatúre  

alebo na internete  

Žiak pozná užitočnosť včiel.  

Ja a zdravie Úraz, choroba: 

rozdiely medzi  

nimi, vymenovať 

bežné choroby  

a úrazy,  

predchádzanie 

úrazom a  

chorobám, prvá 

Žiak vie rozpoznať rozdiely a  

pojmy -úraz a choroba, 

vymenovať  

úrazy a choroby, pozná základný  

obsah lekárničky, vie ošetriť  

jednoduché odreniny a rany ,  

opísať návštevu u lekára, vie  

zmerať teplotu teplomerom, 

MDV 

OZO 

OSR 

4 



pomoc pri  

ľahkých úrazoch  

Lekárnička a 

teplomer: obsah  

lekárničky, druhy 

teplomerov,  

odmeranie teploty, 

zostrojenie  

teplomeru  

Lekár a zdravotná 

sestra:  

náplň ich práce, 

opis návštevy  

u lekára  

Lekári – špecialisti: 

chrup a  

starostlivosť oň, 

ústna dutina  

Správna 

životospráva:  

hygienické návyky, 

pohyb na  

čerstvom vzduchu a 

spánok  

zmerať  

teplou vody, opísať správne  

čistenie zubov – praktické 

činnosti,  

pozná príčinu kazov. Vie  

diskutovať o lekárskej 

ambulancii,  

vie vyhľadať informácie o 

lekároch  

špecialistoch na internete, v  

odbornej literatúre Pozná 

správne  

hygienické návyky, pozná 

rozdiel  

medzi odpočinkom a prácou, vie 

sa  

zapojiť do aktívneho pohybu.  

Záverečné 

opakovanie 

Záverečné zhrnutie, 

zhodnotenie práce 

a vedomostí. 

Pripomenúť si zaujímavosti 

o prírode. 

 

OSR 

OZO 

ENV 

1 

 

Legenda:  

PRIEREZOVÉ TÉMY 

 

Environmentálna výchova ENV 

Mediálna výchova MDV 

Multikultúrna výchova MUV 

Ochrana života a zdravia OZO 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ 

Dopravná výchova – výchova 

k bezpečnosti v cestnej premávke 

DOV 

Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra 

RLK 

 

 

4. Využitie disponibilných hodín 

 

Predmet prírodoveda v 2. ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými hodinami 

 

5. Stratégie – metódy a formy práce 

 

Pri realizácií cieľov a úloh prírodovedy sa najčastejšie uplatňujú tieto metódy:  

-pozorovanie  



-rozhovor  

-rozprávanie  

-vysvetľovanie  

-beseda  

-pokus  

-demonštrácia  

-práca s textom - práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou  

- vychádzka  

-didaktické hry, dramatizácia  

 

6. Učebné zdroje 

 

 Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné  

zdroje:  

- Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ s VJM 

- detské encyklopédie 

- časopisy 

- internet 

- obrázkové slovníky 

- obrázkový materiál 

- metodická príručka  

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

Predmet prírodoveda v druhom ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s 

príslušným metodickým pokynom. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými 

potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so 

špecifickými potrebami.  

  

Hodnotiace portfólio  

  

- ústne odpovede  

- praktické úlohy – projekt, výskumné projektové úlohy, záznamy o pozorovaniach 


