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UČEBNÉ  OSNOVY 

 

Názov predmetu SVET OKOLO NÁS 

Časový rozsah výučby uvádzame v kapitole 4 

Ročník  tretí, štvrtý 

Škola (názov, adresa) 
Základná škola s materskou školou Samuela 

Timona, Trenčianska Turná 30 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Názov ŠkVP Otvárame bránu do sveta poznania 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 
1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Predmet svet okolo nás (SGN) je vytvorený predmet nášho školského vzdelávacieho programu v rámci 

voliteľných hodín. Realizuje sa formou vyučovacej hodiny, projektového vyučovania, blokového 

vyučovania, alebo formou kurzu. 

Predmet SGN nevnímame izolovane, ale je v úzkom kontexte s témami, ktoré prináša súčasnosť (napr. 

globalizácia, ekologické myslenie, počítačová, finančná či občianska gramotnosť, ...). Osvojované  

vedomosti jednotlivých tematických okruhov podporujeme prierezovými témami v podobe multikultúrnej 

komunikácie,  tvorby projektu a prezentačných zručností, mediálnej výchovy, osobnostného a sociálneho 

rastu ap.)  

Vyučovaním predmetu zároveň podporujeme budovanie zručností pre učenie sa a inovatívnosť, 

vyžadujúce schopnosti spoločne tvoriť alebo inovovať. Preto sa zameriavame na podporu kritického 

myslenia a riešenia problémov, komunikáciu a kolaboráciu, tvorivosť, inovatívnosť, predstavivosť a 

zručnosti pre život a zamestnanie, ktoré vyžaduje zvládnutie celoživotných pravidiel správania 

(flexibilita, adaptibilita, spoľahlivosť, produktívnosť, sociálne a interkultúrne zručnosti, zodpovednosť za 

vlastné konanie, líderstvo, zodpovednosť za iných). Predmet Svet okolo nás v programe primárneho 

vzdelávania je založený na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí, manuálnych 

a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe pristupujeme k aplikácii nových prosociálnych 

vedomostí a prezentačných zručností v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané a rozšírené 

vedomosti, schopnosti a zručnosti umožňujú získať gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať 

celým primárnym vzdelávaním a vytvárať predpoklady pre ďalšiu praktickú prezentáciu schopností 

a zručností žiakov v ich celoživotnom uplatnení. 

 
2. CIELE PREDMETU 

Cieľ predmetu SGN úzko korešponduje s cieľmi primárneho vzdelávania, t. j. naučiť žiakov základy 

čítania, písania, počítania a základy prvého cudzieho jazyka. Vyučovanie má vo všetkých predmetoch 

činnostný charakter. Pri vytváraní vedomostí, zručností a návykov na stupni primárneho vzdelávania  sa 

požaduje, aby žiaci chápali účel a zmysel každej svojej činnosti, aby o činnostiach hovorili a mali pre ne 

dostatočný časový priestor. V súlade s charakterom myslenia žiakov primárneho vzdelávania vnímáme aj 

ťažisko vyučovania v priamom poznávaní sveta okolo nás.  

V programe vytvoreného voliteľného predmetu Svet okolo nás sú uplatňované tiež: dramatická výchova, 

regionálna výchova, ako aj časti jednotlivých prierezových tém. 
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Hlavnou motiváciou pre zavedenie tohoto predmetu je naša snaha vybudovať čo najkvalitnejšie 

prezentačné zručnosti žiakov podporené zmysluplnou prácou s informáciami. Chceme ich naučiť, ako 

efektívne môžu pomocou médií pracovať na svojich školských úlohách, ako získavať poznatky 

potrebné pre svoj rozvoj a umožniť im prezentáciu ich práce prostredníctvom IKT. 

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

V oblasti: SOCIÁLNE A KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE A KULTÚRNE KOMPETENCIE žiak: 

 obohacuje si slovnú zásobu, vie pomenovať pozorované javy a vyjadriť vlastné názory a 

postoje  

 vníma jedinečnosť prírodných a kultúrnych výtvorov v okolí a utvára si vzťah k nim 

 pozná vlastnú kultúru a osobitosti iných kultúr, chápe kultúrne rozdiely a tolerantne sa 

správa k ľuďom iných kultúr 

 dokáže efektívne a bezproblémovo komunikovať o témach súvisiacich s učivom vlastivedy 

V oblasti: INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE žiak: 

 sa orientuje vo svete informácií,  

 vie získavať historické, zemepisné a kulúrne informácie z viacerých zdrojov  

V oblasti: MATEMATICKÉ A PRÍRODOVEDNÉ MYSLENIE žiak: 

 schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede smerujúce k systematizácii poznatkov  

 orientovať sa v čase a priestory 

V oblasti: UČIŤ SA UČIŤ žiak: 

 prejavuje vlastnú vnútornú motiváciu 

 vytvára si vlastné stratégie učenia sa  

V oblasti: ROZVOJ OSOBNOSTI žiak: 

 buduje si svoju jedinečnosť 

 objavuje a poznáva, čo ho zaujíma, k čomu má pozitívny vzťah a v čom by mohol  byť aj 

v budúcnosti úspešný 

 rozvíja svoju schopnosť pracovať samostatne i tímovo 

 rozumie podstate zdravia, vie správne konať v ohrozujúcich situáciách. 

 

4. OBSAHOVÉ, ORGANIZAČNÉ A ČASOVÉ VYMEDZENIE PREDMETU 
 

Uvádzame časovú dotáciu a prehľad tematických celkov podľa jednotlivých zložiek, ktorým sa 

venujeme: 

3. ROČNÍK 

Časová dotácia 33 hodín ročne,  1 hodina týždenne.  

I. okruh: Dopravná výchova  (4 h) 

- riešenie zložitejších dopravných situácií formou dopravného ihriska, 

- chodec, cyklista, korčuliar, kolobežkár v cestnej premávke, 
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- cestujúci v prostriedkoch hromadnej a osobnej dopravy, 

- príprava na samostatný pohyb v cestnej premávke, 

- formovať mravné vedomie a správanie sa pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- učiť sa  vnímať svoje okolie a vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti, 

- učiť sa teórii základných dopravných značení a ich použitie a rešpektovanie v praxi, 

- dodržiavanie pravidiel bezpečnosti cestnej premávky.  

 

II. okruh: Environmentálna výchova  (4 h) 

- riešenie a hodnotenie vzťahu človek – rastliny, zvieratá, človek 

- nadobúdanie rozšírených vedomostí a zručností  v oblasti ochrany životného prostredia, 

- neustále vytváranie kladného vzťahu k životnému prostrediu vo svojom okolí, v širšom prostredí, 

ako aj na celom svete, 

- pochopenie významu triedenia odpadu, samotné triedenie odpadu v škole, v domácnosti, v obci a 

aplikovať ho do praxe, 

- pochopenie významu vody pre život a ochrany zdrojov pitnej vody na Zemi, 

- pochopenie významu lesov ako dôležitého ekosystému na našej planéte, 

- formovať Vendome o dôležitosti alternatívnych zdrojov energie, 

- v praxi viesť k ochrane životného prostredia vo svojom ako aj v širšom okolí, 

- vyhľadávať, analyzovať informácie z oblasti environmentálnej výchovy,  

- učiť zaujať postoj k určitým kladným ako aj záporným situáciám v oblasti ochrany životného 

prostredia  

 

III.okruh: Osobnostý a sociálny rozvoj  (4 h) 

- rozvíjanie sebareflexie, 

- vekuprimerané preberanie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život, 

- uplatňovanie svojich práv, rešpektovanie názorov a práv ostatných, 

- rozvíjanie schopností uplatňovať zásady prevencie sociálno – patologických javov: šikanovanie, 

agresivita, užívanie návykových látok, 

- pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov, 

- rozvíjanie sociálnych spôsobilostí potrebných pre osobný a sociálny život a spoluprácu, 

- formovanie kladných postojov v oblasti rodinnej výchovy, 

- vekuprimerané vzdelávanie z oblasti ľudských práv 

 

IV. okruh : Ochrana života a zdravia  (4 h) 

      -   riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana, 

      -   chápanie pojmov - nepredvídané skutočnosti ohrozujúce človeka a jeho okolie,  

          /dopravné nehody, živelné pohromy, prírodné katastrofy/, 

      -   formovanie vedomostí a schopností na ochranu života a zdravia, 

      -   zdravotná príprava, 

      -   pohyb a pobyt v prírode 

 

V. okruh: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  (6 h) 

     -   rozvíjanie komunikácie, argumentácie, 

     -   narábanie s informáciami, 

     -   poznať sám seba, prácu v skupine, 

     -  prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, resp. skupiny 

     -   tvorba projektu na prezentáciu triedy, školy, 

     -   písomná aj verbálna prezentácia s použitím informačných a komunikačných technológií, 

     -   rozvoj estetického vnímania a cítenia 

 

VI. okruh: Mediálna výchova  (3 h) 

- selektovanie obsahu produktov médií, 
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- selektívne a kritické využívanie médií, 

- uvedomovanie si negatívnych mediálnych vplyvov,  

- objavovanie pozitívnych prvkov mediálneho sveta, 

- učiť sa tvoriť vekuprimerané mediálne produkty  

 

VII. okruh: Multikultúrna výchova  (4 h) 

- rozvíjanie a prehlbovanie vzťahu k svojmu regiónu, k regionálnym tradíciám, 

- spoznávanie príslušníkov iných kultúr, jazyka a ich zvyklostí, 

- formovanie názorov na iné kultúry, 

- učiť sa rozoznať a rešpektovať kultúrne rozmanitosti vo svojom okolí, 

- spoznávanie histórie, zvykov a tradícií predstaviteľov rôznych kultúr, 

- vytváranie priateľskej a ústretovej klímy v kolektíve, 

- rozvíjanie jazykových schopností v materinskom jazyku a v anglickom jazyku, resp. iných jazykov 

 

VIII. okruh: Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  (4 h) 

- vytváranie predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, 

- spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, významných osobností kultúry a histórie 

Slovenska, 

- spoznávanie histórie a kultúry vlastnej obce, miestnych povestí, riekaniek, rozprávok, piesní, 

hier, 

- spoznávanie zvykov a tradícií v okolí obce, 

- spoznávanie ľudovej umeleckej tvorivosti /výtvarná, hudobná, tanečná kultúra/ 

- rozvíjať úctu k tradičnej rodine, 

- spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, 

- spoznávanie krás a zaujímavostí Slovenska formou výletu, 

- spoznávanie kultúrnej rozmanitosti regiónov Slovenska, 

- prezentácia ľudových zvykov, ľudových odevov, remesiel, vlasnej tvorby zo svojho regiónu, 

- spoznávanie a porovnávanie miestnych a regionálnych jazykov, 

- spoznávanie geografických zvláštností Slovenska /prírodné monumenty, jaskyne/, 

- udržiavanie a prenášanie tradičnej ľudovej kultúry z generácie na generáciu, 

- upevňovanie historického vedomia, patriotizmu, vzdelanosti a hrdosti na duchovné bohatstvo 

Slovenska 

 

4. ROČNÍK: 

Časová dotácia 66 hodín ročne,  2 hodiny týždenne.  

I. okruh: Dopravná výchova  (6 h) 

- riešiť zložitejšie dopravné situácie formou dopravného ihriska, 

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, 

- aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

- chodec, cyklista, korčuliar, kolobežkár v cestnej premávke, 

- zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

- zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

- cestujúci v prostriedkoch hromadnej a osobnej dopravy, 

- príprava na samostatný pohyb v cestnej premávke,  

- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke, 

- pochopiť význam a úlohy policajtov pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách, 

- prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

- formovať mravné vedomie a správanie sa pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- učiť sa  vnímať svoje okolie a vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti, 

- učiť sa teórii základných dopravných značení a ich použitie a rešpektovanie v praxi, 

- dodržiavať pravidlá  bezpečnosti cestnej premávky, 
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- osvojiť si zásady, ale aj zručnosti a návyky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci 

            zranenej osobe pri dopravnej nehode. 

 

II. okruh: Environmentálna výchova (8 h) 

- riešenie a hodnotenie vzťahu človek – rastliny, zvieratá, človek 

- nadobúdanie rozšírených vedomostí a zručností  v oblasti ochrany životného prostredia, 

- neustále vytváranie kladného vzťahu k životnému prostrediu vo svojom okolí, v širšom prostredí, 

ako aj na celom svete, 

- pochopenie významu triedenia odpadu, samotné triedenie odpadu v škole, v domácnosti, v obci a 

aplikovať ho do praxe, 

- pochopenie významu vody pre život a ochrany zdrojov pitnej vody na Zemi, 

- pochopenie významu lesov ako dôležitého ekosystému na našej planéte, 

- formovať Vendome o dôležitosti alternatívnych zdrojov energie, 

- v praxi viesť k ochrane životného prostredia vo svojom ako aj v širšom okolí, 

- vyhľadávať, analyzovať informácie z oblasti environmentálnej výchovy,  

- učiť zaujať postoj k určitým kladným ako aj záporným situáciám v oblasti ochrany životného 

prostredia  

- schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 

spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.  

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických 

hodnôt prostredia;  

- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu;  

- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej 

výučby;  

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu;  

 

III.okruh: Osobnostný a sociálny rozvoj  (12 h) 

- rozvíjanie sebareflexie, 

- cvičiť sa v sebakontrole, sebaovládaní  

- učiť sa regulovať vlastné správanie a prežívanie, vôľu, 

- učiť sa organizovať vlastný čas, plánovať učenie a štúdium, 

- zvládať učebné problémy  

- stanovovať si osobné ciele a kroky k ich dosiahnutiu 

- osvojovať si základy psychohygieny, 

- učiť sa relaxovať,  

- osvojovať si zručnosti pre pozitívne naladenie mysle a dobrý vzťah k sebe samému, 

- učiť sa rozumovo spracovať problém,  

- učiť sa efektívne komunikovať hľadať pomoc pri problémoch 

- vekuprimerane preberať zodpovednosti za svoje konanie, osobný život, 

- uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory a práva ostatných, 

- rozvíjať  schopnosti  uplatňovať  zásady prevencie sociálno – patologických javov: šikanovanie, 

agresivita, užívanie návykových látok, 

- pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 

- rozvíjať sociálne spôsobilosti potrebné  pre osobný a sociálny život a spoluprácu, 

- formovať kladné postoje v oblasti rodinnej výchovy, 

- vekuprimerané vzdelávanie z oblasti ľudských práv 

- rozvíjať individuálne zručnosti pre kooperáciu 

- učiť sa vnímať reč tela,  

- učiť sa vnímať reč zvukov, reč predmetov a prostredia vytváraného človekom, reč ľudských 

skutkov,  

- cvičiť sa v pozorovaní, cvičiť sa v empatickom a aktívnom načúvaní, 

 

IV. okruh : Ochrana života a zdravia (9 h) 
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       -    riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana, 

       -    chápanie pojmov - nepredvídané skutočnosti ohrozujúce človeka a jeho okolie,  

            /dopravné nehody, živelné pohromy, prírodné katastrofy/,  

       -    evakuácia školy v prípade ohrozenia- postup opustenia školy, miesto zhromaždenia, 

       -    zdravotná príprava - formovanie vedomostí a schopností na ochranu života a zdravia, 

       -    domáca lekárnička – nebezpečenstvo svojvoľného užitia liekov,  

       -    ošetrenie drobných úrazov 

       -    privolanie pomoci k zranenému 

       -    význam symbol Červený kríž, 

       -    pohyb a pobyt v prírode – didaktické hry / 1 raz v roku 4 hodiny/, 

       -    orientácia v okolí školy, 

       -    jednoduchý odhad vzdialeností, 

      -     zásady uhasenia ohniska, 

       -    poznať významné budovy a ich účel / zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, železnica, 

            úrad, obchody, historické objekty/ 

       -    poznávanie miestnej fauny a flóry  

 

V. okruh: Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (15 h) 

     -   rozvíjanie komunikácie, argumentácie, 

     -   narábanie s informáciami – získať a spracovať potrebné informácie, 

     -   poznať sám seba,  

     -   učiť sa pracovať v skupine, 

     -   riešiť problémy, správne ich pomenovať a spolupracovať v skupine  

     -   prezentovať sám seba, svoju  prácu v skupine, resp. skupiny 

     -   tvorba projektu na prezentáciu triedy, školy, 

     -   písomná aj verbálna prezentácia s použitím informačných a komunikačných technológií, 

     -   rozvoj estetického vnímania a cítenia 

     -   realizovať kultivovaný prejav prezentácie, 

     -   učiť sa využívať svoje silné stránky pri výbere, spracovaní a prezentácii svojej témy 

 

VI. okruh: Mediálna výchova (5 h) 

-   selektovanie obsahu produktov médií, selektívne a kritické využívanie médií, 

-   uvedomovanie si negatívnych mediálnych vplyvov,  

-   objavovanie pozitívnych prvkov mediálneho sveta, 

-   učiť sa tvoriť vekuprimerané mediálne produkty, 

-   rozvíjať schopnosti vytvárať si vlastný názor na médiá na základe prijímaných 

     informácií, 

    -  rozvíjať schopnosti kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá 

 

VII. okruh: Multikultúrna výchova (5 h) 

- rozvíjanie a prehlbovanie vzťahu k svojmu regiónu, k regionálnym tradíciám, 

- spoznávanie príslušníkov iných kultúr, jazyka a ich zvyklostí, 

- formovanie názorov na iné kultúry, 

- učiť sa rozoznať a rešpektovať kultúrne rozmanitosti vo svojom okolí, 

- spoznávanie histórie, zvykov a tradícií predstaviteľov rôznych kultúr, 

- vytváranie priateľskej a ústretovej klímy v kolektíve s nositeľmi iných kultúr, 

- rozvíjanie jazykových schopností v materinskom jazyku, anglickom jazyku, resp. iných jazykov, 

- akceptácia kultúrnej rozmanitosti a rozvoj tolerancie a prosociálneho správania vo vzťahu ku 

kultúrnej odlišnosti, 

- rozvíjanie poznania kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú do styku, 

- viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti 
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VIII. okruh: Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (6 h) 

- vytváranie predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, 

- spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, významných osobností kultúry a histórie 

Slovenska, 

- spoznávanie histórie a kultúry vlastnej obce, miestnych povestí, riekaniek, rozprávok, piesní, 

hier, 

- spoznávanie zvykov a tradícií v okolí obce, 

- spoznávanie ľudovej umeleckej tvorivosti /výtvarná, hudobná, tanečná kultúra/ 

- rozvíjať tradičnú úctu k rodine , 

- spoznávanie tradičných ľudových remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov, tradičných jedál 

regiónov,  

- spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, 

- spoznávanie krás a zaujímavostí Slovenska formou výletu, 

- spoznávanie kultúrnej rozmanitosti regiónov Slovenska, 

- prezentácia ľudových zvykov , ľudových odevov, remesiel, vlasnej tvorby zo svojho regiónu, 

- spoznávanie a porovnávanie miestnych a regionálnych jazykov, 

- spoznávanie geografických zvláštností Slovenska /prírodné monumenty, jaskyne/, 

- formovanie postojov a úcty k tradičnej ľudovej kultúre k zachovaniu kultúrnej identity,  

- udržiavanie a prenášanie tradičnej ľudovej kultúry z generácie na generáciu, 

- upevňovanie historického vedomia, patriotizmu, vzdelanosti a hrdosti na duchovné bohatstvo 

Slovenska 

 
5. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

3. ROČNÍK 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti v cestnej 
premávke.  

Vedieť bezpečne dôjsť do školy, 
domov, do obchodu, bezpečný pohyb v obci 

Riešenie náročnejších doprav. situácií v teórii a 
v praxi. 

Zvládnuť dopravné značenia a orientovať sa v cestnej  
premávke. 

Upevňovanie vedomostí o nevyhnutnosti triedenia 
odpadov. 

Vytvoriť vzťah k ochrane životného prostredia. 
Dôsledne dodržiavať separovanie odpadu. 

Plody jesene. Príprava ovocných a zeleninových 
chuťoviek. 

Zoznámiť sa s postupmi pri výrobe jednoduchého 
pokrmu z ovocia a zeleniny. 

Poznanie druhov domácich a exotických vtákov. 
Vytvoriť si vzťah k živým tvorom. 
Návšteva výstavy. 

Poznávanie chotára, miestnych názvov okolia obce. 
 

Upevniť medziľudské vzťahy a spolupatričnosť. 
Upevňovať fyzickú kondíciu. 

Upevňovanie vzťahov v  kolektíve. 
Rozvíjanie vôľových vlastností a samostatnosti. 

Udržiavať pozitívne vzťahy v kolektíve. 
 

Formovanie svojich osobnostných hodnôt 
Vážiť si a uctievať svoju rodinu ako aj nežijúcich 
predkov 

Upevňovanie vzťahov v  kolektíve. 
Rozvíjanie vôľových vlastností a samostatnosti. 

Vedieť rozlíšiť druhy ovocia a zeleniny v praxi. 
Výstavka jesenných plodov. 

Dodržiavať správnu životosprávu, hygienické návyky. 
Poznať negatívny dopad zlej životosprávy na zdravie 
človeka. 

Poznanie negatívnych vplyvov návykových látok na 
organizmus. 

Poznať negatívne 
vplyvy návykových látok na organizmus. 
Vytvoriť projekt s protidrogovou tematikou. 
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Poznanie vianočných regionálnych zvykov.  
Poznať tradičné vianočné zvyky. 
Porovnať so zvykmi v súčasných rodinách.  

Pripravenie vianočnej prezentácie, vianočných 
výrobkov, výzdoby. 

Zvládnuť vlastnú prezentáciu vianočného  pásma. 

Pochopenie významu spolupatričnosti. 
Úcta k rodinným zvykom. 

Upevniť medziľudské vzťahy a spolupatričnosť. 
Selekcia mediálnych ponúk. 

Tvorenie názorov a vzťahov k iným kultúram.  Poznať tradície osláv Nového roka. 

Upevňovanie zdravia hravou formou pobytom 
v prírode. 

Udržať si dobrú fyzickú a psychickú kondíciu pobytom 
na čerstvom vzduchu. 

Tvorenie citového vzťahu k prírode, zvieratám v okolí. 
Poznať voľne žijúce zvieratá, vedieť im pomôcť 
prikrmovaním. 

Poznanie regionálnych zvykov. Poznať tradičné fašiangové zvyky. 

Prezentovanie karnevalových masiek, sebahodnotenie. 
Prezentácia 
karneval. masky, verbálne predstaviť masku.  

Exkurzia /podľa výberu učiteľa/ 
Byť zodpovedný v práci.  
Poznať dôležitosť mať zamestnanie. 

Počúvanie čítaného textu, reprodukovanie, vlastné 
hlasné čítanie. 

Zdokonaľovať techniku čítania. 
Upevniť rodinné vzťahy 

Orientovanie sa v knižnici. Vypožičanie si knihy. 
Čítať knihu s porozumením. 
Vedieť zaujať postoj k textu knihy. 
Pripraviť ilustráciu prečítaného. 

Poznanie regionálnych zvykov Poznať tradičné veľkonočné zvyky 

Príprava výrobkov (doma i v škole ) na trh 
s charitatívnym zameraním. Návšteva trhu. 

Spolupráca s triednym kolektívom a rodinnými 
príslušníkmi. 
Zapojenie sa do charitatívneho projektu. 

Vytvorenie kolektívneho projektu, zameraného na 
rozprávky H. Ch. Andersena. 

Spolupráca s triednym kolektívom. 

Upevňovanie vzťahov v  kolektíve. 
Rozvíjanie vôľových vlastností a samostatnosti. 
 

Vytváranie a upevňovanie pozitívnych vzťahov 
v triednom kolektíve. 

Formovanie pozitívnych postojov k ochrane životného 
prostredia 

Zapojiť sa do environmentálnych  aktivít ku Dňu 
Zeme. 

Tvorba projektu zameraného na ochranu životného 
prostredia 

Vytvoriť a prezentovať svoj projekt. 

Rozvíjanie prezentačné  zručností, verbálnej 
a neverbálnej komunikácie 

Prezentovať vytvorený projekt. 

Nacvičovanie piesne, tanca zo svojho regiónu. 
Tvorenie citového vzťahu k folklór. tradíciám. 
Spoznávanie folklóru iných regiónov. 

Prezentovať regionálny tanec a pieseň. 
Formovať postoje k tradíciám iných kultúr 

Zapojenie sa do súťaží a hier. Prezentovať sa ako 
jednotlivec ale aj ako kolektív. 

Upevniť kamarátske vzťahy. Podporiť sa 
pri súťažiach. 

Upevňovanie pozitívneho vzťahu k súčasnej škole 
s ohľadom a úctou k jej histórii. 

Rozvíjanie prezentačných zručností, verbálnej 
a neverbálnej komunikácie 

Poznanie regionálnych odlišností, zvykov a ich 
akceptácia 

Poznať širšie okolie  
Upevniť vzťah k svojej vlasti  
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4. ROČNÍK 

 

OBSAHOVÝ   ŠTANDARD VÝKONOVÝ   ŠTANDARD 

Ako vznikla slovenská štátna hymna 
poznať históriu vzniku našej hymny, zoznámiť sa s celou verziou 

piesne Nad Tatrou ..., poznať etiketu pri hraní H 

Slovenský štátny znak 
poznať prvky na našom št. znaku, ich význam a farebnú 

symboliku, spôsoby použitia štátneho znaku a pečate 

Slovenské hrady a kaštiele 
osvojiť si nové pojmy (šľachta, poddaní, kaštieľ, brod), nájsť na 

mape spomenuté obce, poznať význam hradov v min. 

Lada a orol 
nájsť a porovnať info v texte s inými zdrojmi, zovšeobecniť 

poznatky a interpretovať text vlastnými slovami 

Kto bol Matej Bel 
poznať osobu Mateja Bela, jeho prínos pre Slovákov, vedieť 

zakresliť dobu, v ktorej pôsobil, do časovej osi 

Meč slovenského veľmoža 
odlíšiť kľúčové myšlienky textu od menej dôležitých info, 

odpovedať na otázky s problematikou z prečítaného 

Juraj Jánošík z Terchovej 
vystihnúť hlavnú myšlienku, vlastnými slovami rozprávať o 

zbojníkoch v stredoveku, diskutovať o ich spravodlivosti 

Mocný a bohatý Matúš Čák Trenčiansky 
vedieť zaradiť panovníka do časovej priamky podľa jeho opisu, 

porovnať tento údaj s poznatkami o Rímskej ríši 

Gróf Beňovský z Vrbového 
zoznámiť sa s osobou Mórica Beňovského, oceniť jeho no-vátorské 

snahy, poznať titul grófa v hierarchii šľacht. titulov 

Slovenčina v Hlbokom 
poznať historické okolnosti vzniku spisovnej slovenčiny,  me-ná 

jej zakladateľov, jedinečnosť niektorých hlások (ľ, ô, ä) 

Vynálezca padáka Štefan Banič zo Smoleníc 
porovnať info v texte s inými zdrojmi alebo s vedomosťami, ktoré 

o probléme Ž už má dokázať svoj názor obhájiť 

Zlatonosné zbrane 
poznať okolnosti vzniku banských miest na Slovensku, vedieť 

porozprávať povesť o objavení Štiavnických baní 

Ako na Sahare  
zoznámiť sa so životnými podmienkami na púšti, skoncipovať 

zdôvodnenie svojho tvrdenia 

Tajomní Mayovia 
zoznámiť sa so životom a objavmi Mayov, zdokonaliť sa v 

komunikačných zručnostiach pri telefonovaní 

Tajomní Mayovia 
odlíšiť kľúčové myšlienky textu od menej dôležitých informá-cií, 

odpovedať na otázky s problematikou z prečítaného 

Obojživelníky 
nájsť a porovnať informácie v texte s inými zdrojmi, 

zovšeobecniť poznatky a interpretovať text vlastnými slovami 

 

Obojživelníky 
vytvoriť plagát s využitím získaných informácií o vývine 

živočíchov premenou 

Poznámky 
spoznať vlastný štýl učenia a osvojiť si stratégiu sebvzdelá-vania, 

porovnať viaceré štýly a vyskúšať ich na sebe 

Poznámky 
vedieť využiť priestorové a farebné členenie textu, vybrať 

dôležité fakty, zaviesť si vlastné skratky a značky do textu 

Studenovodské vodopády 
vybrať dôležité údaje z textu, upraviť vetosled v ukážke,  

interpretovať text, nájsť spomínanú  oblasť na mape 
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V stodole 
vhodne interpretovať text, využiť frázovanie, citácie priamej 

reči, pri prednese odlíšiť umelecký a náučný štýl  

V stodole 
nájsť a porovnať informácie v texte s inými zdrojmi, zovšeo-

becniť poznatky a interpretovať text vlastnými slovami 

Zem: Príbeh o jej vnútre 
oboznámiť sa s významom pojmov v texte, správne ich doplniť do 

viet, vhodne použiť prirovnania  

V mestskej knižnici 
porovnať informácie v texte s inými zdrojmi alebo s vedo-

mosťami, kt. o probléme Ž už má vhodne svoj názor obhájiť 

V mestskej knižnici 
vhodne interpretovať text, využiť frázovanie, pri prednese odlíšiť 

umelecký a náučný štýl, napísať poznámky z textu 

Dobrú noc, Mesiac 
nájsť a porovnať informácie v texte s inými zdrojmi, zovšeo-

becniť poznatky a interpretovať text vlastnými slovami 

Dobrú noc, Mesiac 
výrazne predniesť text, prezentovať knihy a iné médiá s info o 

téme, obhájiť si vlastný názor na problematiku 

Hádaj, kto som 
deliť text na odseky, vytvoriť ilustráciu, nacvičiť interpretáciu  s 

využitím výraz. prostriedkov (pauza, tempo, rytmus) 

Hádaj, kto som 
prezentovať vlastnú interpretáciu, porovnať ju s predne-som 

spolužiaka, hodnotiť jej úroveň, zdôvodniť svoj názor 

U starkého na dedine 
vhodne interpretovať text, využiť frázovanie, citácie priamej 

reči, spoznať fašiangové tradície našich predkov 

 

Modrá planéta 
porovnať informácie v texte s inými zdrojmi alebo s vedo-

mosťami, ktoré  Ž už má dokázať svoj názor obhájiť 

Dovidenia, šarkan! vystihnúť hlavnú myšlienku a vedieť vysvetliť účel textu 

Projekt:  Čo vieš o hubách 
odlíšiť kľúčové myšlienky textu od menej dôležitých informá-cií, 

odpovedať na otázky s problematikou z prečítaného 

Projekt:  Čo vieš o hubách 
zoznámiť sa s postupom pri spracovaní projektu, posúdiť grafické 

a vecné spracovanie iných P, obhájiť svoj názor 

Zem na obzore! 
nacvičiť interpretáciu textu s využitím výrazových pros-triedkov 

(intenzita hlasu, dôraz, prízvuk), diskutovať o nich 

Zem na obzore! 
vhodne interpretovať text, nájsť určené informácie v texte, 

konfrontovať získané vedomosti s už osvojenými 

Castor fiber 
čítať text výrazne a s porozumením, vyhľadať určené info, 

stanoviť stratégiu riešenia problém. úlohy a nájsť  riešenie 

Castor fiber 
využiť priestorové a farebné členenie textu, vybrať dôležité 

fakty, vypracovať poznámky z textu 

Stroj času 
ovládať pojmy z textu (Moravianska Venuša, mamut, egypskí 

faraóni, pyramídy) a priradiť k nim vhodné obrázky 

Stroj času 
trénovať pamät, vytvárať asociácie na  zapamätanie si údajov, 

zreprodukovať postup stavby pyramídy 

Seizmológ odpovedá 
pochopiť význam pojmov (seizmológ, otrasy zeme, tsuna-mi, 

Richterova stupnica ), diskutovať o problematike 

Kto je kto 
ovládať pojmy z textu (kartograf, historik, archeológ, 

reštaurátor), vhodne doplniť vety s ich použitím 

Zo slohových prác 
vhodne interpretovať text, dbať na správnu výslovnosť hlások v 

prúde reči, hodnotiť výber jazyk. prostriedkov 
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Zo slohových prác 
použiť info z textu pri riešení úloh, konfrontovať ich s už os-

vojenými poznatkami, napísať  sloh na rovnakú tému 

Zeus - kráľ bohov 
ovládať mená niektorých gréckych bohov, vedieť vysvetliť dôvod, 

prečo si ich ľudia kedysi vymýšľali 

Zeus - kráľ bohov 
vhodne interpretovať text, nájsť určené info v texte, zdô-vodniť 

svoje tvrdenie, predstaviť svoj obľúbený časopis 

 

Tvoje múdre telo 
zdokonaliť zručnosti pre vytváranie pojmovej mapy, vypraco-vať 

poznámky z textu, utvrdiť vedomosti o tráviacej sústave 

Tvoje múdre telo 
vyhľadať info o zložení potravinárskeho výrobku, oboznámiť sa s 

pyramídou zdravej stravy 

Fajčenie a tvoje telo vytvoriť zoznam dôvodov, prečo ľudia začínajú s fajčením 

Fajčenie a tvoje telo 
poznať vplyv fajčenia na funkcie srdca, pľúc, ciev a krvi, nacvičiť 

rozhovor s cieľom ODMIETNUŤ ponúkanú cigaretu 

Fajčenie a tvoje telo 
ovládať pojmy z textu (decht, oxid uhoľnatý, nikotín), vhodne 

doplniť vety s ich použitím 

Chemikálie a tvoje telo 
vytvoriť zoznam dôvodov, prečo ľudia začínajú s fetovaním, 

vyhľadať info o zložení čistiacich prostriedkov 

Chemikálie a tvoje telo 
poznať vplyv fetovania na funkcie mozgu, poznať riziko 

návykovosti vdychovania škodlivých látok 

Alkohol a tvoje telo 
poznať vplyv nadmerného pitia alkoholu na ľudské konanie a tiež 

jeho vplyv na zdravie pri dlhodobom užívaní 

Alkohol a tvoje telo 
poznať trestno-právnu zodpovednosť za činy spáchané pod 

vplyvom alkoholu, vyhľadať o tom správy v médiách 

Alkohol a tvoje telo 
poznať prejavy nadmerného pitia alkoholu a vplyv na ľudského 

zdravie (pečeň, žalúdok, obličky, mozog) i na budúce pokolenie 

Drogy a tvoje telo 
vedieť rozlíšiť potrebu užívania a zneužívania liečiv (syntetických 

aj prírodných), poznať riziko vzniku závislosti 

Drogy a tvoje telo 
poznať riziká prejavov závislosti na omamných látkach a trestno-

právnu zodpovednosť za činy spáchané pod ich vplyvom 

Drogy a tvoje telo 
utvrdiť pojmy z predchádzajúcej hodiny, viesť rozhovor s cieľom 

odmietnuť ponúkanú drogu 

Drogy a tvoje telo zoznámiť sa s príbehom závislého a liečeného človeka 

Ako si udržať zdravé telo 
poznať tel. kontakt na Linku detskej istoty a možnosti, ktoré 

poskytuje, ako i spôsob jej využívania 

Ako si udržať zdravé telo 
prepojiť informácie z textu s učivom VLA, nájsť zaujímavé typy 

na výlety po Slovensku 

 

Ako si udržať zdravé telo 
poznať pojem ENDORFÍNY, spôsob ich vzniku a diskutovať o 

možnostiach zmysluplného využitia voľného času 

Ako si udržať zdravé telo - príprava vychádzky 
naplánovať trasu cesty do blízkeho okolia a pozvať na ňu 

priateľov 

Ako si udržať zdravé telo - realizácia vychádzky 
pozorovať stromy, vyhľadávať rastliny, viesť záznamy o nálezoch, 

spolupracovať s ostatnými 
Ako si udržať zdravé telo - realizácia vychádzky 
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6.  UČEBNÉ ZDROJE  

 

Učebnice: 

Vlastiveda pre 3. roč. ZŠ - Kožuchová a kol. 

Vlastiveda pre 4. roč. ZŠ - Kožuchová a kol.  

Prírodoveda pre 3. roč. ZŠ – Wiegerová a kol. 

Prírodoveda pre 4. roč. ZŠ – Wiegerová a kol. 

Dopravná výchova pre 3. ročník ZŠ - Kožuchová a kol. 

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl  - Dana Kovárová 

Čítanie o Slovensku – Drahoslav Machala 

Nenič svoje múdre telo – Claire Raynerová 

 

Odborná literatúra: 

encyklopédie, náučná literatúra, metodické príručky 

 

Učebné pomôcky: 

atlasy, mapy, obrázky krajiny, obrázkový materiál k jednotlivým témam, ... 

 

Ďalšie zdroje: 

internet, CD- a DVD-nosiče s  materiálmi o aktuálnom učive 

 

7. PRIEREZOVÉ TÉMY 

 

Prierezová téma Vzdelávacie stratégie 

Environmentálna výchova 

Citový vzťah k prírode, uvedomenie si potreby 

ochrany a tvorby životného prostredia. 

Spoznávanie prírodných krás a bohatstiev 

Slovenska. 

Ochrana života a zdravia 

Prevencia drogových závislostí 

Projektové práce s cieľom propagácie zdravého 

životného stýlu 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

Projekty a ich prezentácia. 

Práca na jednoduchých projektoch a ich 

prezentácia pred spolužiakmi aj z iných tried 

Mediálna výchova 

Využitie médií pre vzdelávanie. 

Vyhodnocovanie valídnosti informácií získaných 

z médií, rozširovanie osobného vzdelávacieho 

prostredia 

Multikultúrna výchova 

Uvedomovanie si vlastnej kultúrnej identity 

(ako proces). Vnímanie rozdielnosti v rodinách, 

obciach, oblastiach Slovenska. 

 

Od spoznávania vlastnej kultúry 

a identifikovanie sa s ňou k poznávaniu 

a tolerantnosti k cudzej – rozdielnej. 

Dopravná výchova 

Orientácia v teréne – vpravo, vľavo, bezpečné 

správanie sa v doprave. 

Deň dopravy. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Schopnosť učiť sa, podnietená vlastnou 

autonómnosťou. 

Účelné využitie voľného času. 

Skupinová práca, problémové vyučovanie. 

Poznanie vlastnej rodiny a jej koreňov. 

 

8. METÓDY A FORMY PRÁCE  

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame  na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a 

klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre 

daný predmet. 

 Pri výučbe predmetu SGN využívame najmä: 
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 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 výklad učiteľa 

 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru) 

 prezentačná metóda (prezentácia učiteľa i žiackych artefaktov s využitím dataprojektoru) 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  

 samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

 projektové, zážitkové vyučovanie. 

  

 

9. HODNOTENIE   

Hodnotenie prospechu realizujeme podľa platných aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie 

a klasifikáciu. 

Pri hodnotení uplatňujeme primeranú náročnosť, pedagogický takt, rešpektujeme práva dieťaťa 

a humanistický prístup k žiakovi.  

Predmetom hodnotenia sú najmä: 

 osvojené vedomosti, ktoré žiak dosiahol v predmete (v súlade s požiadavkami vymedzenými 

učebnými osnovami),  

 vybudované kľúčové kompetencie  

 

Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory rozvoja osobnosti žiaka. Žiakov postupne 

vedieme, aby vedeli korektne ohodnotiť výkon seba aj výkon svojho spolužiaka. Pôsobíme na nich 

tak, aby pochopili, že spravodlivé ohodnotenie nielen poskytuje informácie o aktuálnom výkone ale 

aj smeruje k ďalším cieľom. 

 

Hodnotia sa ústnou a písomnou formou:  

 vedomosti v jednotlivých tematických celkoch,  

 projekty  

 aktivity zamerané na rozšírenie vedomostí a zručností,   

 aktivita a tvorivosť na vyučovacích hodinách,  

 úprava zošita a ostatných písomností žiaka,   

 vybudované kľúčové kompetencie.   

 

Stupnice hodnotenia písomných prác: 

 

3. a 4. ročník:  

1 = 100 - 95%, 2 = 94 - 77%, 3 = 76 - 50%, 4 = 49 - 21%, 5 = 20 - 0%   

    

V danom predmete sú žiaci priebežne i celkovo na vysvedčení (na konci každého klasifikačného 

obdobia)  klasifikovaní stupňami 1, 2, 3, 4, 5.   

 

 


