
 Predmet : VLASTIVEDA 4. roč.  

 
Názov ŠVP ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Vlastiveda 

Ročník štvrtý 

Rozsah ŠVP      hodina/týždenne 1 ,ŠkVP  hodina/týždenne 1  Spolu : 66     

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. Obsah vzdelávania 

 

Tematický 

celok 

 

Obsahový štandard 

 

 

Výkonový štandard 

 

 

Počet 

 

 

Pr.t 

 

 

Krajina 

v ktorej žijeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítanie mapy 

Slovenska 

Žiak vie: 

Opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa 

členitosti. Opísať polohu pohorí 

a nížine. Vymenovať a ukázať na mape 

naše najväčšie rieky. 

 

 

15 

 

 

 

 

 

ENV 

 

Časová priamka 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. 

 MUV 

Územné členenie – 

kraje. Charakteristika 

kraja, v ktorom žijem. 

Vymenovať podľa mapy kraje SR 

a ukázať krajské mestá. Vyhľadať 

regionálne osobitosti vlastného kraja.  

 FIG 

Charakteristika mesta, 

dediny. 

 

Krajské mestá 

Z fotografií, krátkych textov a svojich 

skúseností opísať charakteristiku 

mesta, dediny a porovnať ich výhody 

a nevýhody. Vedieť správne priradiť 

krajské mestá ku krajom. 

  

 

Cestujeme 

z Bratislavy do 

Košíc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaujímavosti 

zo Slovenska, 

Vlakové, autobusové 

a letecké spojenie. 

Vyhľadať rôzne spoje z cestovných 

poriadkov, orientovať sa v cestovných 

poriadkoch, vedieť sa spýtať, hľadať 

alternatívne riešenia. 

 

 

 

15 MEV 

Cestujeme po 

Bratislave 

Cestujeme po 

Košiciach 

Vyhľadať významné pamiatky 

Bratislavy a Košíc. 

 FIG 

Hľadanie cesty 

z miesta, nášho 

bydliska do Košíc 

alebo Bratislavy 

 

 

 

Pripraviť plán cesty zo svojej obce do 

Bratislavy a do Košíc 

 

 

FIG 

 

Moje obľúbené miesto 

na cestovanie – ako by 

sme tam cestovali 

Sprostredkovať ostatným skúsenosti, 

zážitky a zaujímavosti z vlastných 

ciest. 

 OSR 



baníctvo na 

Slovensku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V súlade s 

prírodou 

 

 

Mini projekt 

o vlastnom 

kraji 

v minulosti a dnes. 

 
. 

 

Baníctvo(ťažba zlata, 

striebro, rudy, uhlia, 

soli, travertínu) 

 

Porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo 

na Slovensku 

 OSR 

 

Práca baníkov 

v minulosti a dnes. 

 

Opísať prácu baníka, aké nástroje 

používal 

15  

 

Historické regióny na 

Slovensku 

Život v stredovekom 

meste 

 

Poznať historické regióny Slovenska, 

vedieť zaradiť zvyky do príslušných 

regiónov. 

 ENV 

 

Práce na vidieku 

v minulosti počas leta 

a počas zimy. 

Skanzeny na 

Slovensku 

 

Opísať charakteristické znaky života 

ľudí v minulosti a porovnať so životom 

v súčasnosti. 

 

 

 OSR 

 

 

 

  TPP 

Ideme do hôr 

Ako sa oddychovala 

v horách v minulosti 

a ako dnes. 

 

Poznať základy ochrany prírody 

a ochrany zdravia. Porovnať na základe 

informácií. Z rôznych zdrojov, ako 

ľudia trávili voľný čas v prírode 

15  

 

Povesť, výber 

 

 

Reprodukovať obsah povesti. 

 

 

 

 

Vznik riek, 

formovania riekou, 

oblasti v povodí riek. 

Jazera, gejzír.  

Podľa mapy ukázať oblasti jazier. 

Opísať v čom je výnimočný gejzír.  

 MEV 

Plavíme sa po Dunaji 

a Dunajci. 

Opísať vybrané úseky Dunaja, 

Dunajca. 

  



Súčasnosť a minulosť 

v našom kraji. 

Poznať významné udalosti a osobnosti 

späté s jeho krajom, uviesť zmeny, 

ktoré nastali v jeho kraji a systematicky 

spracovať vo forme miniprojektu. 

 

6 MUV 

4. Bola pridaná   1 vyučovacia hodina  týždenne kvôli zopakovaniu učiva z predošlého 

ročníka  a kvôli prehĺbovaniu  učebnej látky zo 3.ročníka. 

 

5. Formy a metódy:  
Práca žiakov vo dvojiciach, skupinová , individuálna, frontálna práca, diferencovaná 

práca, didaktické hry, experimentovanie, simulovanie rôznych situácií, kooperatívne učenie,  

zážitkové učenie, dramatické hry, hranie rolí, prezentácia výsledkov, praktické činnosti 

s mapou, ústne a písomné skúšanie, vychádzky a pod. 

 

6.Učebné zdroje 

Učebnica Vlastivedy, mapa Slovenska, informačné materiály z rôznych časti Slovenska, 

pexeso  

Hrady a zámky, iné doplnkové materiály, detské časopisy, odborná a metodická literatúra, 

didaktické prostriedky, CD prehrávač a nahrávky, internet, svojpomocne zhotovené pomôcky. 

 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

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. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. Hodnotenie v predmete Prírodoveda sa vykonáva klasifikáciou.  

 

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 

 

 

 

 

 


