
Predmet :  VLASTIVEDA 3. roč.  

 
Názov ŠVP ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Vlastiveda 

Ročník tretí 

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

hodín/rok 

 

 

 

 

1. Charakteristika predmetu 
 

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 okolie 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 žijete. 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 ozdravie, 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.  

 

2.Ciele predmetu 

 

Hlavným cieľom vyučovania Vlastivedy je, aby žiaci vedeli rozprávať o svojom  

rodnom kraji, krajine. Vedieť veku primerane odlíšiť vzťahy a väzby spoločenského  

a prírodného rázu. Pri každej vhodnej téme majú žiaci využiť poznatky zo svojich pozorovaní  

a skúseností. Pri objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci pútavou formou oboznámia so  

zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, 

pamiatky, ktoré už nie sú iba z ich bezprostredného okolia. Vedia ukázať na „ obrázkovej“  

mape vybrané pohoria, jaskyne, rieky, mestá, ... stručne vedieť porozprávať o významných  

historických udalostiach. 

 

Kľúčové kompetencie: 

 

-Komunikatívnej kompetencie tým, že umožňuje prezentáciu slovnú alebo písomnú 

navštívenej oblasti na Slovenskú 



-Kulturnej kompetencie, pretože personálnej a interpersonálnej, pretože učebný predmet dáva 

predpoklad pre tvorbu projektov a tímovej práce 

 

 

3. Obash vzdelávania 

  
Téma  Obsahový 

štandard  

Výkonový štandard  Počet. 

Hod.  

Pr.t 

Cesta do školy 

a domov  

Môj tieň smeruje na 

sever (svetové strany). 

Okolie školy a bydliska 

(orientácia v okolí). 

Poznávanie cesty do 

školy  

 

Svetové strany, 

orientácia podľa 

svetových strán  

Žiak vie: 

určiť smer na sever podľa 

poludňajšieho tieňa, určiť 

svetové strany v krajine 

a významných objektov 

v miestnej krajine 

 

 

 

  2 

DOV 

 

 

Príroda  Prvky okolia, 

ktoré vytvorila 

príroda a ktoré 

človek  

pomenovať v okolitej 

krajine, čo vytvorila 

príroda a čo človek 

odlíšiť prírodné prvky od 

tých vyrobených človekom 

 

 

 

 

  2 

 

OSR 

 

Čas  Kalendárny rok, 

mesiace, sviatočné 

dni  

vymenovať mesiace v roku 

a určiť kedy – ktorý mesiac  

sa začína jar, leto, jeseň, 

zima,  

 

 

 

  1 

 

ENV 

 

Orientácia v mape a  

 pláne mesta  

Cesta, plán, 

nákres 

mapa, symboly na 

mape, mapové 

znaky 

opísať (alebo porozprávať 

vlastnými slovami) cestu 

do školy alebo zo školy 

domov a vymenovať  

 

 

  2 

 

MEV 

 

Slovensko   porovnať rôzne obrázky 

znázorňujúce územie 

Slovenska a mapu- ukázať 

na mape a odlíšiť, tri 

znaky: rieky – modrá 

farba, pohoria – hnedá 

farba a nížiny – zelená 

farba, zapamätať polohu 

Slovenska na svetadiele 

(Slovensko leží v Európe), 

ukázať na mape pohoria 

Tatry, Nízke Tatry, 

Pieniny a Malú Fatru, 

opísať podľa obrázkov 

pohorie (hornatú krajinu, 

vrchy, doliny) a 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6 

 

 

MUV 

 

 

 

 

 

 



vymenovať vybraté 

činnosti človeka 

v pohoriach, povedať 

 stručne obsah povesti o 

vybratom pohorí 

 

Zmeny prírody  Zmeny prírody  charakterizovať zmeny 

v prírode cez jeseň 

a použiť pri tom vlastné 

pozorovania i skúsenosti 

(zmeny v prírode, dĺžka 

dňa 

 

 

  2 

 

 

ENV 

obec Obec  povedať názov svojej obce 

(i presnú adresu)   aopísať 

ju 

opísať svoju obec (napr. 

aké domy, ulice – ktoré 

pozná aj vymenovať, 

blízka rieka, park a i.), 

opísať spôsob života 

obyvateľov obce  

 

 

 

  2 

FIG 

 

 

 

Tradície  Sviatočné dni, 

tradície,  

vymenovať známe 

sviatočné dni na rozhraní 

kalendárnych rokov 

(Vianoce, Silvester, Nový 

rok, Traja králi), opísať, 

aké činnosti sa k nim viažu 

v ich rodine, v ich obci 

 

 

 

 

  3 

 

 

MUV 

     

Mestá  Bratislava, Košice vymenovať a ukázať na 

mape naše dve najväčšie 

mestá (Bratislava a 

Košice 

 

  3 

 

 

Hrady a zámky  Hrady a zámky, 

povesť  

ukázať na mape vybraté 

hrady a zámky, povedať 

stručne obsah povesti o 

vybratom hrade či zámku 

 

 

  3 

 

OSR 

 

Slovensko v minulosti   Poznať históriu 

Slovenska  

 ENV 

 

 

  opísať významné časti 

Slovenska, vymenovať ich 

dominantné vlastivedné 

osobitosti, , rozprávať 

vlastnými slovami obsah 

povesti , priradiť piesne, 

básne, povesti, rozprávky. 

 

 

 

  7 

FIG 

 

 

 

 



 

4. Predmet vlastiveda v tretom ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými    hodina 

5. Formy a metódy:  
 

Frontálna , skupinová, individuálna, metóda vysvetlenia, pozorovania 

 

6. Učebné zdroje : 

 

Honismeret az alapiskolák 3. osztálya számára 

Autori: prof.PhDr.Mária Kožuchová, CSc.Mgr.Renáta Matúšková, 

Mgr.Mária Šimunková, 2009..Prvé vydanie     

 

7..Hodnotenie predmetu:  

 

Prebieha v súlade príslušným metodickým pokynom na hodnotenie žiakov základne 

školy, hodnotenie. Predmet klasifikujeme známkou. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so  

špecifickými potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a na klasifikáciu 

žiakov 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 

 

 

 


