
Predmet:   VLASTIVEDA  2. roč.  
 

Názov ŠVP ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Vlastiveda 

Ročník druhý 

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

hodín/rok 

 

 

1. Charakteristika predmetu: 

 

Všimli ste si, koľko zaujímavých vecí sa nachádza okolo nás? Málokedy si to uvedomujeme, 

koľko krás pre nás príroda alebo ľudia vytvorili. Vlastivedou sa môžu žiaci naučiť deti všímať 

si svoje okolie, obdivovať kvety, stromy, parky, prírodne krásy, budovy, sochy, námestia, 

všímať si, čo je nové v obci, prípadne, čo sa stratilo alebo zmenilo a ako sa mení svet okolo 

nás. Vlastiveda v druhom ročníku je učenie sa o priestore, v ktorom žijeme a chceme, aby 

žiaci odmalička sa učili poznávať, objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede na otázky. 

Témami vlastivedy sa žiaci pripravujú aj na vyučovanie geografie, tak sa postupne 

oboznamujú s plánom. V 2. ročníku precvičujeme orientáciu na náčrte alebo pláne obce, 

umiestnenie jednotlivých objektov. 

 
2. Ciele predmetu 

       

 Ciele vyučovania vlastivedy v 2. ročníku je: 

- podporovať chuť učiť sa, 

- rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, 

- všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, 

- prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, škole, obci, 

- vedieť pracovať s náčrtmi napr. triedy, školy, blízkeho okolia , ktoré vedú k zručnosti 

pracovať s plánom obce , orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, 

- vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať a 

vysvetľovať, rozumieť znakom, ikonám, 

- hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať, 

- diskutovať o návrhoch, 

- vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť. 

 
    Klučové kompetencie: 

 

Učebný predmet vedie žiakov k rozvíjaniu: 

-komunikatívnej kompetencie tým, že umožnuje prezentáciu slovnú alebo písomnú 

navštívenej oblasti na Slovensku alebo interpretácii prečítanej alebo vypočutej povestí, 

piesne, básne viažucej sa k regiónu alebo ku Slovensku. 

Učivo o Slovensku rozvíja aj čitateľskú gramotnosť. 

Maju rozvíjať si schopnosť opisu obrázkov, diagramov, kresieb.   

Kultúrna kompetencia je personálnej a interpersonálnej, pretože učebný predmet dáva 

predpoklat pre tvorbu projektov a tímovej práce. 

 

 



3. Obsah vzdelávania  

 

 

Tematický celok  

 

Obsahový štandard – 

základný obsah 

 

Výstup na hodnotenie, 

vytvorený 

produkt (výkonový 

štandard) 

 

Poč.h Pr.t 

Moja trieda, škola, 

okolie 

školy 

Správanie sa v škole, 

bezpečnosť v triede, 

v škole 

 

Trieda, škola, 

rozmiestnenie vecí v 

triede, 

plán triedy, nebezpečné 

miesta, rozmiestnenie 

miestností v škole, 

chodby, 

vchod, moja trieda 

 

Opísať prostredie 

prostredia triedy, 

školy. 

Zakresliť na plánik 

rozloženie tried na 

chodbe, v triede 

rozloženie stolov, 

tabule a pod. 

Vyhodnotiť miesta 

nebezpečné v triede 

a v škole a určiť pravidlá 

správania sa 

pre vlastnú bezpečnosť aj 

bezpečnosť 

spolužiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

OSR 

 

 

 

FIG 

Cesta do školy a 

domov 

Poznávanie cesty do 

školy 

 

Svetové strany, 

poludňajší 

tieň, krajina, orientácia 

podľa svetových strán, 

trieda, škola, 

dopravné značky, 

 

Nakresliť schému cesty 

do školy, 

vyznačiť na nej objekty, 

zaujímavé 

miesta, vyhodnotiť 

nebezpečné miesta, 

zakresliť na ceste 

priechody, križovatky, 

dopravné značky, 

semafory. 

7 DOV 

Okolie školy  

 

Škola. Školský dvor, 

objekty v okolí školy, 

pred 

školou, za školou, 

Prostredie v okolí školy 

– 

stromy, budovy 

 

Opísať prostredie školy, 

určiť čo sa 

nachádza pred školou, za 

školou – 

budovy, stromy... 

 

6 ENV 

Okolie školy a 

bydliska 

(orientácia v okolí). 

povrch, lesy, lúky, 

polia, 

záhrady a parky 

okolia. Čo 

Les, lúka, park, rieka, 

jazero, ročné obdobia, 

kalendárny rok, 

mesiace, 

sviatočné dni, ako 

prieskum 

 

Opísať podľa vlastných 

záznamov 

z prieskumu, čo rastie v 

okolí školy, 

v obci, aké rastliny 

stromy, vedieť ich 

porovnať, v čom sa líšia, 

5 

 

 

 

 

 

 

OSR 

 

 

 

 

 

 



rastie v našom okolí, 

rieka, 

potok 

ako sa mení okolie 

školy 

počas roka 

 

podľa obrázkov popísať 

5rastliny 

Urobiť si atlas z 

fotografií alebo kresieb 

 

 

5  

MUV 

 

 

 

4.Využitie disponibilných hodín  

 

Predmet vlastiveda v druhom ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými hodinami.  

 

5. Metódy a formy práce 

 

 

Pri vyučovaní vlastivedy, ako nového predmetu v 2. ročníku, 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: 

- rozhovor 

- vyučovanie hrou cez didaktické hry 

- motivovanie pomocou úloh (otázok učiteľa, problémy, cvičenia 

- samostatná práca 

- práca s učebnicou 

 

6. Učebné zdroje 

 

Učebnica: Vlastiveda pre 2. ročník ZŠ, Metodická príručka pre 2. ročník, detské 

encyklopédie, časopisy, internet, obrázkové slovníky, obrázkový materiál. 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

Predmet vlastiveda v2. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným  

metodickým pokynom viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii  

Školský vzdelávací program . Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými  

potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ti ako v so  

špecifickými potrebami. 

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou 

od 1.5.2011. 

 

 Legenda: Pz. t – prierezové témy  
               DOV – dopravná výchova 

                  ENV – enviromentálna výchova 

                  TPP – tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

                  MEV – mediálna výchova  

                  MUV – multikultúrna výchova 

                  FIG – finančná gramotnosť 

 



 


