
TVVP Prvouka  
Šk. rok:  2019/2020 
Dotácia: 2 h/ týždenne 

M T Tem.celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

IX. 1 Človek a spoločnosť 

Úvodná hodina Oboznámenie sa s učebnicou, spôsobom hodnotenia 
Žiak má informácie o spôsobe hodnotenia na 

vyučovaní prvouky. 

  1 Človek a spoločnosť 
Bezpečnosť na ceste 

Ovládanie základných pravidiel bezpečnosti na 

ceste 
Žiak ovláda základné pravidlá bezpečnosti na ceste. 

  2 Človek a spoločnosť 
Bezpečnosť na ceste 

Ovládanie základných pravidiel bezpečnosti na 

ceste 
Žiak ovláda základné pravidlá bezpečnosti na ceste. 

  2 Človek a spoločnosť 
Ako nezablúdiť Cesta do školy Žiak vie opísať cestu do školy. 

  3 Človek a spoločnosť 
Ako nezablúdiť Cesta do školy Žiak vie opísať cestu do školy. 

  3 Človek a spoločnosť 

Cestujeme Druhy dopravy (auto, autobus, vlak, lietadlo, loď) 

Žiak pozná rôzne druhy dopravy. 

  4 Človek a spoločnosť 

Profesie I 
Povolania ľudí: lekár, učiteľ, vedec, strojník, pekár, 

mäsiar, obchodník a iné 

Žiak vie odlíšiť vybrané profesie a ich náplň. Pozná 

povolania ľudí: lekár, učiteľ, vedec, strojník, pekár, 

mäsiar, obchodník a iné. 

  4 Človek a spoločnosť 

Profesie I 

Zásady bezpečnosti. Postup pri volaní záchrannej 

zdravotnej služby (155), tiesňová linka (112). 

Zásady bezpečnosti. Slnečné žiarenie, oheň, 

elektrický prúd a iné nebezpečné predmety. Postup 

pri volaní hasičov (150), tiesňová linka (112) 

Žiak vie opísať úlohu záchrannej zdravotnej služby. 

Dokáže zvládnuť postup, ako privolať pomoc. Žiak vie, 

aký je postup pri volaní záchrannej zdravotnej služby 

(155) a tiesňovej linky (112). Žiak vie opísať úlohu 

hasičov. Vie, aké sú zásady bezpečnosti pred 

nebezpečenstvom slnečného žiarenia, ohňa, 

elektrického prúdu a iných nebezpečných predmetov. 

Žiak vie, aký je postup pri volaní hasičov (150) a 

tiesňovej linky (112) 
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X 5 Človek a príroda 
Pozorovanie jesennej krajiny Jesenné mesiace, charakteristické znaky.   

  5 Človek a spoločnosť 

Krajina - úvod 
Prvky krajiny (polia, lúky, lesy, rieky, jazerá, vrchy, 

rovina, domy a cesty) 

Žiak vie odlíšiť jednotlivé prvky krajiny: polia, lúky, 

lesy, rieky, jazerá, vrchy, rovinu, domy a cesty.  

  6 Človek a spoločnosť 
Krajina v okolí obce Prvky krajiny  v okolí obce 

Žiak vie opísať krajinu v okolí školy/ bydliska (podľa 

obrázkov) počas roka 

  6 Človek a spoločnosť Krajina - projekt     

  7 Človek a spoločnosť 
Spoznávame Slovensko  mapa, príroda SR 

Žiak pozná rôzne druhy máp, pozná farby, ktoré sú na 

geografickej mape. 

  7 Človek a spoločnosť 
Spoznávame Slovensko  Slovensko – štátna vlajka, štátny znak 

Žiak vie, kedy vznikla SR a pozná symboly SR. 

  8 Človek a spoločnosť 
Spoznávame Slovensko  Kultúrne pamiatky, atrakcie Žiak vie rozprávať o javoch v krajine, ktoré sú  pri 

cestovaní zaujímavé. 

  8 Človek a spoločnosť 

Spoznávame Slovensko – 

projekt 
    

  9 Človek a spoločnosť Sviatky v jeseni     

XI 9         
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  10 Človek a spoločnosť 

Kalendár 
Kalendár – rok, mesiac, týždeň, deň, dátum, sviatky, 

rodina, narodeniny 

Žiak vie, čo je kalendár, pozná pojmy: rok, mesiac, 

týždeň, deň, dátum, sviatky, rodina, narodeniny. Vie 

určiť význam sviatkov (narodeniny, sviatky na 

Slovensku). 

  10 Človek a spoločnosť 

Kalendár 
Kalendár – rok, mesiac, týždeň, deň, dátum, sviatky, 

rodina, narodeniny 

Žiak vie, čo je kalendár, pozná pojmy: rok, mesiac, 

týždeň, deň, dátum, sviatky, rodina, narodeniny. Vie 

určiť význam sviatkov (narodeniny, sviatky na 

Slovensku). 

  11 Človek a spoločnosť 
Kalendár 

Práca s kalendárom  
Žiak pozná význam kalendára v bežnom živvote, 
dokáže vyhľadať informácie v kalendári. 

  11 Človek a spoločnosť 
Určovanie času 

Určovanie času. Klasické, digitálne hodiny. Celá 

hodina. 

Žiak vie určiť čas celých hodín na klasických 

a digitálnych hodinách. 

  12 Človek a spoločnosť 
Určovanie času 

Určovanie času. Klasické, digitálne hodiny. Celá 

hodina. 

Žiak vie určiť čas celých hodín na klasických 

a digitálnych hodinách. 

  12 Človek a spoločnosť Opakovanie     

  13 Človek a spoločnosť 

Profesie II 
Povolania ľudí: lekár, učiteľ, vedec, strojník, pekár, 

mäsiar, obchodník a iné 

Žiak vie odlíšiť vybrané profesie a ich náplň. Pozná 

povolania ľudí: lekár, učiteľ, vedec, strojník, pekár, 

mäsiar, obchodník a iné. 

  13 Človek a spoločnosť 

Profesie II 
Povolania ľudí: lekár, učiteľ, vedec, strojník, pekár, 

mäsiar, obchodník a iné    Krajčír 

Žiak vie odlíšiť vybrané profesie a ich náplň. Pozná 

povolania ľudí: lekár, učiteľ, vedec, strojník, pekár, 

mäsiar, obchodník a iné. 
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XII 14 Človek a spoločnosť 

Profesie II umelecko - 

literárne profesie 

Povolania ľudí: básnik, spisovateľ, dramatik ,  herec 

… 

Žiak vie odlíšiť vybrané profesie a ich náplň. Pozná 

povolania ľudí. 

  14 Človek a spoločnosť 

Profesie II umelecko -  

profesie 

Povolania ľudí: lekár, učiteľ, vedec, strojník, pekár, 

mäsiar, obchodník a iné    spevák, pernikár,  ... 

Žiak vie odlíšiť vybrané profesie a ich náplň. Pozná 

povolania ľudí 

  15 Človek a spoločnosť Zvyky a tradície v advente 
  

  

  15 Človek a spoločnosť Zvyky a tradície v advente     

  16 Človek a spoločnosť 

Sviatky v zime Sviatky  v zime, Vianoce 

Žiak vie opísať tradície, ktoré sa viažu k  
niektorým sviatkom (Barbora,  Mikuláš, Lucia) a 
Vianociam. Pozná dátumy daných sviatkov. 

  16 Človek a spoločnosť Sviatky v zime 

Sviatky  v zime, Vianoce - posedenie 

Žiak vie opísať tradície, ktoré sa viažu k  
niektorým sviatkom (Barbora,  Mikuláš, Lucia) a 
Vianociam. Pozná dátumy daných sviatkov. 

  17         

  17         

I. 18         

  18         

  19 Človek a spoločnosť Časová rezerva     
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  19 Človek a spoločnosť 
Nový kalendárny rok, vznik 

SR 

Žiak vie kedy začína nový kalendárny rok, vie 
rozdiel medzi školským a kalendárnym rokom. 
Žiak pozná význam sviatku Vznik SR a vie 
uviesť dátum.    

  20 Človek a spoločnosť Opakovanie     

  20 

Človek a príroda- 

Človek 
Človek a pohyb Pohyb ako prejav života. 

Žiak vie vysvetliť, aký význam má pre človeka pohyb, 

vie zistiť vlastným pozorovaním, že palec umožňuje 

realizovať najviac pohybov a úkonov, ktoré sú typické 

pre človeka. Žiak vie pomenovať niektoré hlavné kosti 

ľudského tela a identifikovať ich na vlastnom tele. 

  21 

Človek a príroda- 

Človek 
Človek a pohyb Pohyb ako prejav života. 

Žiak vie vysvetliť, aký význam má pre človeka pohyb, 

vie zistiť vlastným pozorovaním, že palec umožňuje 

realizovať najviac pohybov a úkonov, ktoré sú typické 

pre človeka. Žiak vie pomenovať niektoré hlavné kosti 

ľudského tela a identifikovať ich na vlastnom tele. 
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  21 

Človek a príroda- 

Človek 
Kostra človeka 

Kostra ľudského tela: lebka, chrbtica, stavce, rebrá, 

ramenná kosť, stehenná kosť, kĺb, zlomenina 

Žiak vie, čo je kostra ľudského tela. Vie pomenovať 

niektoré hlavné kosti ľudského tela a identifikovať ich 

na vlastnom tele.  Vie, že medzi časti kostry ľudského 

tela patria: lebka, chrbtica a stavce, rebrá, ramenná 

kosť a stehenná kosť. Pozná pojmy kĺb, zlomenina. Žiak 

vie, že kosti rastú spolu s človekom až do dospelosti, že 

kosti sa môžu zlomiť a že zlomená kosť sa späť zrastie. 

Žiak dokáže zistiť vlastným pozorovaním, že palec 

umožňuje realizovať najviac pohybov a úkonov, ktoré 

sú typické pre človeka. Žiak dokáže vytvoriť 

jednoduchý nákres kostry ľudského tela (sústredí sa na 

to, že kosti sa nachádzajú v celom tele a sú pospájané 

kĺbmi). 

II. 22 

Človek a príroda- 

Človek 
Kostra človeka Jednoduchý nákres kostry ľudského tela 

Vytvoriť jednoduchý nákres kostry ľudského tela 

(sústredí sa na to, že kosti sa nachádzajú v celom 

tele asú pospájané kĺbmi) 
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  23 

Človek a príroda- 

Človek 
Svalstvo človeka 

Svaly, ich význam a rozvoj. Únava svalov. Pohyby 

ovládané vôľou a pohyby realizované mimo vôle 

človeka. 

Žiak vie, že človek pomocou svalov vykonáva 

rôznorodé pohyby. Dokáže skúmaním zistiť, že 

niektoré pohyby v tele sú ovládané vôľou (chcením) a 

niektoré pohyby sú realizované mimo vôle človeka. Vie 

vymenovať päť rôznych pohybov, ktoré zabezpečujú 

svaly. Žiak vie, že svaly rastú, vyvíjajúsa a silnejú 

postupne s rastom a vývinom človeka. Vie vysvetliť 

únavu svalov a význam pravidelného cvičenia pre 

vývin svalstva. 

  23 

Človek a príroda- 

Človek 
Svalstvo človeka, 

Svaly, ich význam a rozvoj. Únava svalov. Pohyby 

ovládané vôľou a pohyby realizované mimo vôle 

človeka. 

Žiak vie, že človek pomocou svalov vykonáva 

rôznorodé pohyby. Dokáže skúmaním zistiť, že 

niektoré pohyby v tele sú ovládané vôľou (chcením) a 

niektoré pohyby sú realizované mimo vôle človeka. Vie 

vymenovať päť rôznych pohybov, ktoré zabezpečujú 

svaly. Žiak vie, že svaly rastú, vyvíjajúsa a silnejú 

postupne s rastom a vývinom človeka. Vie vysvetliť 

únavu svalov a význam pravidelného cvičenia pre 

vývin svalstva. 
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  24 

Človek a príroda- 

Človek 

Zdravý životný štýl 
Hygienické opatrenia v chrípkovom období, 
význam otužovania, stravovanie 

Žiak pozná hygienické zásady vchrípkovom 
období, pozná význam otužovania a pohybu v 
zime, vie určiť, ktoré potraviny sú vhodné pre 
zdravie. 

  24 

Človek a príroda- 

Človek 
Opakovanie človek   

  

  25 

Človek a príroda- 

Človek 
Pozorovanie zimnej prírody , 

vtáky 
Zimné mesiace, charakteristika zimy 

Žiak vie vymenovať zimné mesiace(december, január, 

február), vie, že dni sú počas zimy krátke  a noci dlhé,  

vie opísať počasie na jeseň ( sneh, mráz..) 

  25   Časová rezerva     

  26         

  26         

III 27 

Človek a príroda -  
Neživá príroda a 
skúmanie 
prírodných javov 

Pôda a jej zložky Zloženie pôdy, úrodnosť pôdy 

Žiak vie vysvetliť, čo obsahuje pôda a jej jednotlivé 

zložky zaradí k živým, neživým alebo odumretým 

súčastiam. Žiak vie uviesť medzi živými súčasťami 

živočíchy, ktoré žijú v pôde a dýchajú vzduch prítomný 

v pôde. Vie uviesť vodu a vzduch ako neživé súčasti 

prírody. 
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  27 

Človek a príroda -  
Neživá príroda a 
skúmanie 
prírodných javov 

Živiny v pôde Znečistenie pôdy 

Žiak vie, že z pôdy sa do vody prítomnej v pôde 

uvoľňujú rôzne látky, ktoré potom rastliny prijímajú 

koreňmi a využívajú ich na svoj rast. Vie zistiť 

vlastnosti rôznych typov pôd. Žiak vie vytvoriť zo 

skúmania závery o rôznych vlastnostiach pôd. 

  28 

Človek a príroda -  
Neživá príroda a 
skúmanie 
prírodných javov 

Rozpustné a nerozpustné látky Rozpúšťanie látok vo vode 

Žiak vie skúmať rozpúšťanie látok vo vode. Dokáže 

vytvoriť záver o tom, ktoré látky sa vo vode rozpúšťajú 

a ktoré nie. Žiak vie skúmaním zistiť, akým spôsobom 

je možné rozpúšťanie urýchliť. Vie jednoducho 

vysvetliť, čo sa deje s látkou, ktorá sa vo vode 

rozpúšťa. Žiak vie navrhnúť ako zistiť prítomnosť látky 

vo vode. Vie opísať na základe pozorovania proces 

filtrácie. Žiak vie, čo je odparovanie a vie vysvetliť, čo 

sa pri odparovaní deje s vodou a s látkou, ktorá bola vo 

vode rozpustená. 
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  28 

Človek a príroda -  
Neživá príroda a 
skúmanie 
prírodných javov 

Rozpustné a nerozpustné látky Filtrácia, odparovanie 

 Vie opísať na základe pozorovania proces filtrácie. 

Žiak vie, čo je odparovanie a vie vysvetliť, čo sa pri 

odparovaní deje s vodou a s látkou, ktorá bola vo vode 

rozpustená. 

  29 

Človek a príroda -  
Neživá príroda a 
skúmanie 
prírodných javov 

Opakovanie Opakovanie učiva   

  29 

Človek a príroda – 
Rastliny 

Rastliny 
Rôznorodosť životných podmienok rastlín 

Prispôsobovanie sa prostrediu 

Žiak vie uviesť päť príkladov rôznych prostredí a k nim 

príklady rastlín v nich žijúcich. Vie, aké sú životné 

prejavy rastlín, aká je 

rôznorodosť ich životných podmienok a 

prispôsobovanie sa prostrediu. Žiak dokáže vysvetliť na 

príkladoch, ako sa rastliny prispôsobujú svojím tvarom 

a spôsobom života podmienkam,  

v ktorých žijú. Žiak vie vysvetliť, ako sú rastliny 

závislé od neživého prostredia. 
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  30 

Človek a príroda – 
Rastliny Životné prejavy rastlín Životné prejavy rastlín 

Žiak vie, aké sú životné prejavy rastlín. Vie opísať tri 
životné prejavy rastlín. Žiak vie porovnať spôsob 

života živočíchov a rastlín. Vie zistiť, že životné 
prejavy živočíchov sú podobné životným 
prejavom rastlín, ich spôsob života je však iný. 

IV 30 

Človek a príroda – 
Rastliny Semená rastlín Podmienky klíčenia semien: vzduch, voda, teplo 

Žiak vie vysvetliť, z ktorej časti semena rastlina 
klíči a čo sa deje  
so zvyškom semena po jej vyklíčení. Vie, aké sú 
podmienky klíčenia semien: vzduch, voda, teplo. 
Žiak dokáže navrhnúť postup, ako je možné zistiť 
podmienky klíčenia semien. 
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  31 

Človek a príroda – 
Rastliny Rast rastlín 

Rast rastliny 
Životné podmienky rastlín: svetlo, teplo, vzduch, 
voda, pôda 

Žiak vie, čo je rast rastliny a aké sú životné 
podmienky rastlín: svetlo, teplo, vzduch, voda, pôda. 
Vie vysvetliť, akým spôsobom a prostredníctvom 
ktorých častí získavajú rastliny z prostredia vodu, 
vzduch a svetlo. Žiak dokáže navrhnúť postup na 
overenie 
predpokladov týkajúcich sa podmienok rastu 
rastlín. 

  31 

Človek a príroda – 
Rastliny 

Jar Jarné mesiace, charakteristické znaky jari. 

Žiak vie vymenovať jarné mesiace (marec, apríl, máj), 

vie, že dni sa na jar predlžujú a noci skracujú, vie že 

niektoré vtáky prilietajú na naše územie, vie opísať 

počasie na jar, vie opísať činnosti, ktoré ľudia 

vykonávajú na poliach a sadoch na jar. 

  32     

Veľkonočné sviatky Žiak vie opísať tradície, ktoré sa viažu k 
Veľkonočným sviatkom a vie, že sviatky nemajú 
presný dátum. 

  32         

  33         
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  33 

Človek a príroda – 
Rastliny 

Rast rastlín 

Rast rastliny 
Životné podmienky rastlín: svetlo, teplo, vzduch, 
voda, pôda 

 Žiak dokáže navrhnúť postup na overenie 
predpokladov týkajúcich sa podmienok rastu 
rastlín. 

  34 

Človek a príroda – 
Rastliny Opakovanie a rastliny     

  34 

Človek a príroda – 
Živočíchy 

Živočíchy Životné prejavy živočíchov 

Žiak vie, aké sú životné prejavy živočíchov. Vie, že 

živočíchy (aj človek) sa postupne menia – rastú, 

vyvíjajú sa, dospievajú, starnú. Žiak vie uviesť príklady 

mláďat rôznych druhov živočíchov, ktoré sa nemusia 

podobať na dospelé jedince. 

  35 

Človek a príroda – 
Živočíchy 

Mláďatá živočíchov Rast a vývin 

Vie, že živočíchy (aj človek) sa postupne menia – 

rastú, vyvíjajú sa, dospievajú, starnú. Žiak vie uviesť 

príklady mláďat rôznych druhov živočíchov, ktoré sa 

nemusia podobať na dospelé jedince. 

V. 35         

  36   
Dĺžka života živočíchov Dĺžka života živočíchov Žiak vie, že dĺžka života živočíchov je rôzna. 

  36         

  37 

Človek a príroda – 
Živočíchy 

Zdroje potravy 
Pestovanie úžitkových rastlín. Zber divorastúcich 

rastlín, Lov divožijúcich zvierat 

Žiak vie, že človek získava potravu rôznym spôsobom, 

vie vysvetliť na príkladoch, aký úžitok človeku 

poskytuje chov živočíchov 
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  37 

Človek a príroda – 
Živočíchy 

Chov živočíchov a úžitok z 

nich 
Domáce zvieratá ( kravy , ovce, sliepky, kone, 

včely) 

Žiak vie vymenovať aspoň 5 domácich zvierat, vie 

správne pomenovať zviera podľa obrázka a určiť 

členov „zvieracej rodiny“ 

  38 

Človek a príroda – 
Živočíchy 

Živočíšne spoločenstvá Živočíšne spoločenstvo 
Žiak vie vysvetliť význam tvorby živočíšneho 

spoločenstva. 

  38 

Človek a príroda – 
Živočíchy 

Včelia rodina Spoločenský hmyz  
Žiak vie spoznať včelu medonosnú, vie opísať spôsob 

života včiel. 

  39 

Človek a príroda – 
Živočíchy 

Včelia rodina Včelia rodina: matka, trúd, robotnica 
Žiak vie spoznať včelu medonosnú, vie opísať spôsob 

života včiel 

  39 

Človek a príroda – 
Živočíchy 

Mravčia rodina Spoločenský hmyz  Žiak vie opísať spôsob života mravcov. 

VI. 40 

Človek a príroda – 
Živočíchy 

Mravčia rodina Mravenisko Žiak vie opísať spôsob života mravcov. 

  40 

Človek a príroda – 
Živočíchy 

Opakovanie živočíchy Opakovanie učiva 

  

  41 Človek a príroda  

Pozorovanie letnej krajiny Letné mesiace, charakteristické znaky leta. 

Žiak vie vymenovať letné mesiace (jún, júl august), vie, 

že dni sa v lete  dlhé a noci krátke, vie opísať počasie v 

lete . 

  41   Opakovanie Celoročné opakovanie   

  42   Časová rezerva     

 


